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�"""_�IA_ bancada udenista, a mesma que, às vésperas da eleição, reclamava ág � �LQ ,�f

contra o adiantamento de verbas para. a facilidade dos serviços da nova aitifir!��,f
Essa atitude de "pelítíca construtiva", mostra a vingança dos derrotados

.

i� �ê
novembro! Contra o povo e contra a Capital! .

M" i..... �;.�foL'*:·'",••_ -.-
_ -••••_............•-.-.-._ _._ _._ _._ -.r.. -.....,. .r , -_._ _-.-.._ .-.- - ._••-_-.-_ _ -_- ........-.r,.-_- .-.-_-.-.�-_w---::::� _--;,

O sr, Nerêu Ramos e os j8rnalistas

-

IUO, 11 - o presidente' ria Bancada de Imprensa do, Senado,. diri
g+u ao sr, Nerôu Ramos, ao termino dos trabalhos do per-íodo ordínnr!o
de runcíonarnento daquele ramo do Legislativo, a seguinte carta:

"SI'. presidente Nrreu It amos : - Per-mita V. Exa. Ir�zer-Ihe, r:m

ÜOIl'11-' dos jorua l istas cicdenciadus no Senado, as ,pxpressoes do n();;�()'
J1eslleitn pela maneira digna [lC'la qual V. Exa. dírigf u os trabalhos c�a
Casa ,e agradt-cr-r as atenções de que V, Exa. nos cercou, rm tudo f'aci
litando a missão de trausmitir ii opiriiãn pública os trabalhos ,dest,EI
órgão Legislut.ivo. Atenciosa:" saudnções. - A/:bej'ta Arouio, pr'psldenf..[l·
da Bancada de Imprensa.,

Eis a resposta do sr. Nerôu Rnmos :

"Prezado dr. Albedo Araujo, -- lt com muito prazer que acuso o

t'o,CIebirnellLo de sua atenciosa carta de 15 do eoi-rcnte, em que me

transmite a rnauif'estaoão rle �IJ)I"fl\:O dos jor-nalistas credenciados [unto
ao Srnado Federal ao presidente desta Casa.

Esse gesto, tão sspontaneo e L5n nobre, dos cronistas dos
í

raba lhos
��������������������������������--�.��� �o Spnado Fede�l. lem para mim �� �xpr�rio, porq��pro�d� de

NA ASSEMBlEI' E'GISLA'TIVA
um grupo de jovens que Lem sabido tirmar-se na administração de

A L .

quantos compõem psla Casa, pela correção e pela eleguncia com que se
. .

.' < conduzem na sua atividade profissional, honrando a nobre classe d05

ProJ·eto.� VO° tados. .__.' Um péss'"lmo dl"scurso do sr Melo e um I j'llrli�;;;(:fl�abl����!e�.���ber e Iransmitir aos �eus prezados colegas, cotn., , .! os meus agradecimentos, a segurança da minha estima ü' do meu apre-

15 Pôr-to ��i!l})OQU�!!C!!S!m �,O,ec��:I'§��!f!r: "��'!!d��na!r���,��o votado "O> I C"
� N'"',, Rum"."

.._'---�------------
11l'Ojelu de lei ;entrou em díscussão.] gu ir as _pc.gadas do seu colega de vles alguns dcpnlados udenístas :

Des!:1Agr�dou �O iiii. campooneseso d�pn,tado :'\unes_ Varela, "iidet'jbancada ao voltar ii tribuna, não .» �1". Carnoso da Vc:ig'a,'Ô'oP·.H.,l'.·1 . U «JJJ ali _do 1. S. D., levantou 'Uma questão obstante o ';;eu desacordo com DI também votou Iuvoi-avetmeutn a.I· .

,?e lll'rlem, rc.fe.rente ao citado pro- maioria, _E' que o ilustre vtec-líder projeto em causa. I \L\.ISHfJ:\iGTO?\, 19 (U. P,) .- O suh-secretúrío de Estado, Lovett,
J?to de leI' n. '15" De acordo com o uderusta não ,paelece de neunuma I Projeto de lei n. Hl3, do origem] disse .aos [ornalistas, em enln-evísta coletiva, que o Departamento de],Id,el' pessedista .1 a�ou o ,llrJel' ude- afecção hepática, Tomou chá 0111 i governurnentu l. Falou sobre () m�s-!]i' ,.[,"!de trr� informações de 'q\ll:' a revalídação do "ru!blo" na Hussia.nista, deputado Joa.� Jose.. pequeno. I mo o S1'. dr�J)ntado. Rodiigues Ga.-,' �"':'. )

. ','.
'"

,. "., ." .:".'O ,pl'oJeto de lei fOI retirado pa- REDAÇÃO FINAL DOS Pll!()J.l�TOS·. bral, (,t'sag'racloll' e,10� camponeses, ·e'Slpe�,wlmcn.Le aos das grflJnJas. pastoris,
ru volt.ar ii' comissão competente. D.

R LEI 'N.TS." .230 ]i; 230-A I uorn a p.alaVl'a o sr.

GUillle.I.'JlH',
que Ir,ece'ber::un a inkiativa do ,güv·errno s'(}v.iético com pes's,imis'mo.·fjs 'lll'OjeUOS ele lei 21:3, 214 e 219, F'à'i n.pr-ovacln a j'edaç{io I'inal IJrban dis�(� CjIH' ouvira ,com a cle- -- - ._--

TeSpp-cLIYamente de Vkleira, 'l'ijU-, Re(lação Jinal do ]Jl'oj,eto de. lei vida aU'nção o scu colega j{odl'l·

O d d I
-

f 'Ieas e ,cacudor,.p
.. assa.r::'1m em lcl'- 11. :l3�. Foi aprovada a ['edação fi-jgnes Cabl'al ti Cll'jas l}alavras é de; arranle e o ares aso.sc,eH'a e ul'Llma dlsBussao. na!. . :,:·eu eI(�\'eI' I'''�llO[!del' 'com. uma. ex-I

.,. 2a, E l'LTI'MA DJ8GUI8S.ÁJO Pl'ojr�Lo de lei n. /d (Laj.,s). �a I plica\'ão, lJp�laJ'le iniciol1 UIll li-; .

.

p:.'OjrlOS ele Ipi
_

ns. '151, dis·põe clisCll�são sohre este pro.)' 8t.O, 1.·UiOU I geilO.
comprtl c\l'io o'ob1'1\ () pl'ujetc I Hio. 19 (A. N.) _ Há dias, em vir- fato ao chefe de Polícia, iniciando,SI()UIC a prol'rog-açao da vI,genCla. o de'l)Ulado Bulcão Viana, l:'l'o.mm- 11. :19.�, cOnlenLnl'1O e:::s·e que 101 llllla : ,. '. . ., .

de c['éd!to; 166, anula a dotação 01'- -eianrlo um cmto cJiSCUI',30. termi- ve:rrlradeira anlu ',je poliüca econo- tude de dennncI� levada ao. �o�hecl- e�Itretanto,. �s.dlhgen.cIas que_ se ia-
1,'ampnj,ul'Ia e abre crédi,to su,ple- nuu por pedir preIerencia dr

votO!
mIca. A�S!Tll qur' o elfCputado UL1I-.i mento das autOrIdades POliCiaIS, fo- Zlam ll'ecessarIas, a flm de nao pre

me.o,ta!';. ;30� declata e!e, uliJidar1<: D�l'� a emenda ,�nfJ <1pl'(! ..;enLou ao Iherm,e. �:'IJ(II: �t;J'minOl: o ,St'Ll Clll'- ram de�idos, pO,r ,r?ve�tigado:es. d,a jlldicar o esclarecimento do delito.
;l)ubIJ,ca, ",30 A, ldem . .J:iorum todos ploJeto em ('an�a, ,to Li], elll ,.1). a._,,0111�1ll a ll.ll)\�o,a (I DelegaclU ele VIgllancla, os lndIvI-

� . . _ _apl'fJvuclos.. C.om a palavJ'a o ,rj'E'jJu(acln HII)as I ;seu .colega ele banca,da H.ali I t:iCllae- ". . Essas ll1vestIgaçoes, que estao se

.::;.
..

·Obrc o prOj,eto de

l.e.
i D. 151·� 1"a- Hamos, com a sua v',elha calma, 1'0- fel', quI' ,lJr'ommciou ci sC'guipte diS-,. duo.s <l,e naCIOnalIdade estrangeIra"

processando de maneira sigilosa,1uram snbre u�te ;proJeto- 'dp lei os fntou l1ma ,')01' Llma 'IS IJalavl'ao rlll'sn: AlUIS Sochor, Otabar Kochman e
1 't 'lt'"

'.. - -' .

' c , . , ,
. �

" .• .

• a ar "aram-se nes as u Imas qllaren-uepulados udenl·stas Bulc:1lo VlaDa do culeg'a que o anteceueu com a or. ])I'eSldente, Jarosar Monda, os qUaiS eriim ",
I' df• 'i'.n]·I·l'I·]'" (le '1\'«'10 J,'-'n 'lllLII�O I' ,." '-L o i'e- ,'l'ldo 'en1 "O·l)l'·'� L-lrl'lllt'lrloo' ,.

1 ta e oIto horas, oJrIgan o o gene-.. e c' .".., <, ,-"",,� u pR :1\ 1,1, e I� L) Z CH aI. :;. - ;' . ", ... , ,

, . _
.

I apontados eomo responsavcls pe o
'A

.

,:�;pmaJl'r 1l'J.'J laclIço, vendo turJo llre- pl'e a lei quI-' rege o C(1:;O, p�peeIaI- Como membro da l,o.rrn�sal) üe r 1-
cJ' _

' 't 1 d. .._
ral LIma Camara, em face do tra-

to e prenhc dO' deshunrslidaelfJ. mente os '[Jl'ineipi05 arlicnlndns na nanças, Orçamento e Gontas do l�s- errame,. em nossa ,capl a, e ceI
"

.

jran�it()l1 'como lhe é de IJI'axl', dll- Constituicão F,cd-el'al e tam[)('m na lado. conh"-l1\lS l'clatal' o projete. ta quantIdade de dolares falsos. I balho Ja executado, que se apresen�
J'n e agl'(·stlh o com os SI311� Cor:.::ei- EAadual.' de lei 11. .1\JJ. que uispõe um ern-' () delegad{) Fernando Bas-tos Ri- ta, ao que parece, satisfatório, a bai
lo,'i o o!Jiniões., alar uma ven'da que S. I'xcia" Ibem eOInIJl"Cl'nd-O!1elo os llr,ésünlÜ' de W nüHiôes de cruzc�- beiro, no examinar o caso, verificou xar uma portaria especial atribuin·I�r.. deVl'a ser antipát]ca �)'ois que interesses df! seu munic1pio e se- I'OS, a s�r. ,colll�'ald? pc.lo �.sta(lc. não se tratar de caso de sua akada do poderes à autoridade aludida'r>. llltelramente ,:m,uparlamenta1r, gUl'O do assunto que a!bol'clava ,com a Carsa J!..conOmlOL1 lL('c[.er.al. .. .' ,

cOll.ÍÕll1nrlindo a o1lJos v1st,as, a nUlveun cnntimlOu, ·com raro ]}1'i,1110 e acel'� de Santa aLarina, .projeto ele lei es-. pp]o que resolveu dar ClenCla do para apnrar o fato.
'P'01' jHll'O, o S1', FerreÍJ'.a ele 1\1 elo ln a ,msGenlar o seu modo >de a,p1'e- te,. que -[)l'a OCUIJa a aten.ção do�!

a lO •llão rjem(1Ijstl'OU oulra consa se não ciar o projeto em ,ca'llRa, pr'ojeto nobres l'C'pl'esentanles elo pov'o Nunca pensaram em diVidir o mundo:.l sua intellção de não confiar em e.-;sC' lão 'c.ombaLi-clo pelo deputado baITIga-,,·Pl'de. I
.

Jlingném para nos dal' a ,entender J.lcrl.'ei,l'a do Melo, o IlOmem a qllem No pal'eCCI' quo então. em.il·imos
'

...
-({ue üle só, s,omente ele e mai's ·nin- f) sr. NaulHio Cnrare, d(�plll.ado C'Ü- ba"eado na clara c preCIsa mp..mél- Londres, 19 (U. P.) - O Ministro tabeleeer. um govêrno -alemão se-
guúm, é o unico que ·está com a ra-' J1lullista ora foragiüo,- nomeou em g·om do exmo, sr, Gov.erna.c[.or ele do Exterior Ernest Bevin acusou parado" e disse que "'não nos prozão, só c'I,<, pode sabrl' ond-e ,�,e aCl1� pleua "pssão da nossa AssPlnbléia Estado e que a'COIDllnnlJa o p1'o,)e-, . . d' ,. 't' '·t..· . 'd' d' ":l' _e :prati,ca a llOllC'stidadc, Do maus lIdeI' da C. D. :\. to em ,�Vl'eçf), procuramos [Iesta-ta �Jlopag�n a s.ouelca conla ,�s P0l110� ou eseJamos lVhIr o mun

.boIe8, eÍlJ'enclilhando tC2L1o '? �eu O drl�ulaldo Rodl'iglWS Calbral ca,r o a�el't() da,mecllua .9,ur se vem i palses OCIdentaiS, da respons�bl�l- do. Nao fecharemos as portas. Man
br·ove dIscurso, lIlS1I1UaçOes msus- voltou a trIbuna. defendenelo a plopondo, em J nCe da tlllalldadp a

I'
daele do fracasso da ConferencIa teremos todos os contactos que

tcnt·áveis, não cOJ1s·eguill fl!11tl'etan- emenda do sen coleg'a Bulcão Via- que. se· rleslllla.
_ .. dos Chanecleres, e disse que, ape- possamos e faremos todos os es-ta com'encer os 'Pa,res, ,pois no seu na, l'iu11Jca e dC'm,us tocIo c qualquer I' s -r '

-

1
.

d d f'
, .

1 tIÜSCUd'SO só fez Joi poliUca ;par Li- Posta ,em vola.;.ão a emellda ao l'CClll'fiO financeiro que.:'e possa
. ar (ISSO, nao lav1a

...

espreza o orços pOSSIyeIS para reso ver es a

dária, mas por uma Jorma a mais projeto n. 43, ·de autori-a rio sr. desl�lnal' ás obl'ns rodo\'iá.J'ias. I completamente a posslblhdarle de dificil situa'Ção e conseguir o fim

clwmHcanle, possiveL O sr
..
Bulcã'Ü I.Bulcão Via!1a, foi _

a mesma recusa- ,�a�. �s e.sll'?da�, as bO,as cst�a: utilizar a produção atual �lel1lã pa- que ainda considero necessário a
Vlan.a, plll'opm, cOl;dato e alenclOSO da. O pl'oJoCto fOI aprovado por (!as, ::.ll1ao D

m.a.-.
10],

u.m
do"

mmoI,e".,
ra pagamento de reparaçoes. unidade, não só da Alemanha, mas1atOl'es cio j.n:og-resso. B

' .

f
. C t b' d E d

L b d d d
· Quem, ,cat.<lJ'in·el1Eitl ou ami:go de enn, em seu l'D orme � am�ra .am em a. <uropa, para a paz o

1· ar a e' e Imprensa Santa Catarina .que nilo desej-a OI
dos Comuns, acusou tamhem a Rus- mundo",

•

pl.'ogresso deste 'pequeno Estado da sia de exercer "enorme pressão" Bevin evitou referir-se ils eonfe
RiTO, 19 (A. N.) - A A:ssociação Bm,silei,l'a de Tmprens'a dil'ig"iu ao Ft'deru�'ão:1 ., I sôbre as nações vizinhas para im- rências que êle e outros cha!l1cele

íPl''();;i,derrt,e da. CamaTa dos De1put'êvllo,s, ,sr. Samuel Dual't.e, a s'cgLlÍ'nte ca1'-
,sanla Caüll'!na e uma colmeia

pedir que se unam ao Plano Mar- res das potências ocidentais manti-de trabalho, '.l'Odo o lugar que Rfl.
iJa: - "A AS'sociação .Bmsilriru de· Il\laJlI'ensa recebeu, -eom ,surpresa, U \'i;;·it.a, (ôda a dista IJ.cia que se per- sha11. veram desde o fracasso das reuniões
llotilcia rle que, por i·nicia1.iyu ej,e' dig'uo 'p:all'lamentar, se ,cuidava d·e res- conc, dpÍxa em nós impl'8gnado o DIVISÃO DA EUROPA do ,Conselho de Ministros, porém
tri:ngi[' o direito de critica ao PocJer L'eg·i,sl'alvo. Não temos rI,uvidas em aroma ag.rachw.e-I ela inHel'1'u:pLa No curso de suas declaraç('!es à quando terminou de falar, Eden,
1"

.

le c 'd a
-

d "1 a t t-· t
atividade .pno-gressj�la. CaAmara elos Comllns, Bevin repeliu que atuava como lider da oposição,'ta H'Jl1(Jl' ,que, a Slllllp s on'SJ '('l" çao e ·seme.)1 n e sug'es ao IJ11i]}Or ,(J- Povo as.sim, est,ú ,dc�ti:uacJo a belo

a'ia em gobp'e::lil' Jll'l1Jamen.te U J·c·.g·ime. 'E' a da· tmdição da vida demo- fu Curo. C.OlllO "inexat.as as acusações de propõs que à Grã-Bretanha "siga
cr�ü0a ·p,ufr,entar,em 08_ ,hom(�lls Ipll!blilco:s· as criticas que 'l'Il'PS são feiLa's, ]'í,ostes Ll'lLimos a nos espalhou-se que as potências ocidentais têm avante com aquêles que são nos

tressa1vancJ.o o r'GClw·SO cio .npf'lo ao J'Udi.ci,áfJ'i,o qumldo julga.rem atingi- pelo [erritório catariuense ,um sem planos para dividir a Europa e es- sos amigos".
numer'() de estabelecIme1ltos .ele en-dos a 'sua ,hOIlTa e o bom nome, A Casa do Jorna,Lis.ta, -emjp emp·enho sino,

'

cOTl!sLante é o de ;pr,esí.igi·ar o Pm'laIffi'EJlDlLo, confia em que a i,n,icj.rutivll O atual goVel'110 c.atnrincnse ,�,em Me·U�do. o mandoato de segurança�]ãn J'(':cel])e1�á wpo,iamento dos congreSSistas que cies,se modo· l'EJlafirma- s('glli'J1clo. üom esrp.eoial devoção U _ ..

rão. ,;ua adesão .ao princ.irpio ela hberdade de imi]}'l'eJ1ls'n. Atenciosas sau- aquilo que 1'o]'a urna elas maiores
Hio, UI (A. N.) _ Em 7 de maio celado, e a jurídica, que se rege.

d " preoeupac·Ô-es tio govel'110 ele NE'I'êuilações - Herbert .l/ases. JH'eSl ento.
Hamos, do corrente ano, o Tribunal Supe por lei civil, independentes entr�'
O vertiginos·o 'progresso cios ul- rior Eleitoral cancelou o registn si.

. pOC�"ti-caça-O timos tempos, lr-o,u'xe consigo, Cl'- do Partido Comunista do Brasil. To-õ l' l' 1 Referiu-se ao "habeas-corpus, re-mo ll�,O 'por enD (elXal' (e ser, ou· ma'nelo I.:onhecimento, o ministro tia.
,SAO PAULO, 19 - (A. 'N.) - 'J.'em�se 'a impressão nos circul-os 1)0-

tros tantos p,rüblemas, que recla- querido ao Supremo Tribunal Fe-
mam a im·ediala illlel'YfJnr;ão dos .Justiça providenciou . no senH(I:>

dera]. do qual, embora denega,lo.bli'cos locais, 'Cjill'e o .PIAD ·c,sl a,l'á 'paci,fj,oado dentro de b.nwes dia,s, \'01- ,,"'overnante-s. de (lue a policia OCU!Jasse tôdas :JS
.

d i'
,. ficou claro o repúdio do ato ell):tando os dissidente" ao ,seio cio Partido, por melO

.

a 'armação mista Ent.re e:::Los l'��salla o pro-bl-ema i sédes (lo referido partido político,
t' ]'" l d I d� (Vl)I'a od ministro da Jush.·ça".da Comis'são :&'\::8'C1.1 Iya ,!,;:l' a na '.

.

_

u:' S r IOVlanas.
. A direção do extinto partido Í1�'-O progr,esso ela mdustl'la Ide a11-

_

d I
tomó\"eis, I) alumel1luO da ca,p.a,cidade petrou, entao, Ulll mandado de S(-'- Em 27, de novemhro último noti�

man � oS i dos vpirmlos
.

màtoriz(j€kJs:,_ estão a gurança contra êsse ato, alegan0') ciamos que o Trihunal Federal de

U eX!�l�' das e�tra'd�s �lm, Pl·OgN.:",? ser ilegal a, ocupação,. a qual se) Heeursos convertera o mandado de
lllCl,tlCO e uma cwpaclddCle mnlOJ estendeu ate as "sedes Instaladas ,em segurança em diligência, para re-

1110 19 (.\ N) - ReunilH:íe o TrilbunaI' Superior !E1,eitora:1 sob a
Isso p�)Il'{fUC os ,seus .s�r-nç<ü,� de. CQU-] " qUI'sl'tar do Juizo de Registro Pu'-. , _.....

, ... ,. .,. ' .
.

. seryaçao e constl'uçao -estao a re-I ates , '-

1l1....\sidt:mci-a do mll1lslro La'imele de Andrada, Qlue rejeItou O>s embargos querer a sua n1e-canizaçf!o.
• O requerente invocou a sua qua- bJico informações sôbre a averbação

de de,chll'aç5!o, r,elatados pelo ministro ROClha La,goa, opostos pelo Par- },i o re'curso f.inancpirl) urdinário lidarle de pessoa jurídica de direi- da cassação do registro da socieda
tido Socilal T,l'a.bahhista, ,Src<::ão de ,são Paulo, c'onúra .a decisão que o é pxiguo para alendel' obra (1E' J.u- to privado e as gara:ntias constitn· de civil, as quais foram prestadas.

. .

t fi f' 'd ',- ,

I'
-

d 'd'-! I, ! ""T manho vulto re.o;ta-lloR a cnnllTl- ,

1jlll],gOll mexlsien 13, c 'c.r·c-se a
.

en"ao n ,e 'elça,o ·8' can IL·�1.0" (O r, , g-cne.in dr lar{ea1.'l1lõs' mão do rc::mI'-
ciol1ais. Entrando em JU gamento, el11 ses-

la maioria de elementols comunIsla�, (fLl·e, e-m vlJ'tud,c du Julg:aelo, p,er- so cxtraurdinãl'io. Analisou, ainda, a pessoa poli ti- sii() plena, foi decicticlo llPgar, una-'

;:Jf'l'no 'os sem mandato"
•

.(Conciue na página 3) ca do partillo, cujo registro foi -ean- nil1ltmcnte, o recursO.

I
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a.a Senádor Dantas, 40 - r
andar

Toj· %2-6924 - Rio d� JaD_lr.
RAUL CASAMAYOR

Ih•• lJI'eUpe de Oliveira. 21 _,
8° andar

1'.L 2-9873 -- São P."lo

ASSINATURM
Na Capital

b.
, �1'3

tkI."l8tT� Cr$
frlmestr. Cr$

�, (; ..3

.....
, '.,11"
%1,')_
',0.

utei� I

Curitiba

de cargCltf do

Horario das empre-
[sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cistóvão - Laguna _

7 horas. .

16 horas. i
Auto·Viação Haja! - Itajai - 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque _

raso I
Expresso Brusquense - Nova Trento

'

- 1<6,30 horas. !
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas. 1
Auto·Viação Catarrnense L Curitiba I- 5 horas.
Rodoviária Sul-Br-astt - Pôrto Alegre

I- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - Joinvi1e

ás 5 e 14. horas.
TEiRÇA·FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre - 6 horas.
Au to-Viaçá'o Ca.tarinense - Cur-itiba

- :; noras
Auto- Viação Catarinense - .Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catarínensa - 'I'ubarâo

- fi horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Em.pr-ãsa Glória - Laguna - 7'h

e 6'h horas.
Expresso Brusquense � Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
A uto-Víação Catarinense

'" C ., - 5 horas .

...<liilu'!S!re ..... .. ,.� .u"
Auto-Viação Catarlnense Joinvile Pelo presente edital torno

PÚ-I'I'rtmestre t�r' II.lt ,,.. i - 7 horas.
hli o J d SWftlllllflro avulso .. Cri .... I _ A6u��-V��,�!�. Catarinense Laguna. , lCO. ql:C ° rsnr. onas e ',ouza

Há'pido Sul Brasileiro _ JoinvHe _ às Sall:s, I equercu a cst� Con.,elh.o
"1I"'��j .." mediante e--H .. �� I 5 e 14 horas. Regional de Engenhatia e Arquí-1& "n� u �.� Expresso São Cristovão - Laguna -. .

. ít I >'7 horas.
.

tetura uma Iicença a tI u o pr cca-

I Expresso Brusquense - Brusque -

rio para o exercício profissional de18 horas.
. •

Auto-Viação Itajaí - Itajaf - 15 ho- Construtor a título precario, no

ra�xpresso Brusquense Nova Trento Município ele Orlcãs, no Estado de
- 16,30 horas. Santa Catarina, de acordo com ° �Rodoviária Sul Brastl - Pôrto Alegre
- 3 horas. único do ArL 50 do Decreto 11•..•

Auto-.Viaçã�UI�r���!��! Pôrto 23.5G9, de 11 de Dezembro de ...

Alegre - 6 horas. 1933. Ficam, pois, convidados os
Auto-Viação Catartnense Curitiba

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 hor-as.
Auto-Vlação Catarinense - Tubarão

- {) horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glórj". - Laguna - 6 1/2

Pôrto Alger>, 12 de Dezembro dee 7 1/2. horas.
.

Exp·resso Brurquense - Brusque - 1947.
16 horas.
Auto-Viação Hajal - Hajal - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - J(linvile - às
"5 e 14 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Al,egre

- 3 horas.
Auto-Viação Catar ínensa

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

� 7 horas..
Auto-Viação Ca-tarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São -Ceístovão - Laguna _

7 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - 15 ho

ras.

Expresso Brusquen se
1,6 horas.
Rápído Sul Brastlejro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba

liia"ro avulso.. 1 ,'lI "'.10 ..
No Int4n1oy

ÂJllti • • • • . •• • . . . Cri llfi,o'

031 or1g1nab, mellDle "' ...

IIl1blicados, não 14eri"
devolvidos.

tJ, direção não se rell.,••-

••bili.za pelos conceito.
.mitidos nos' artiaoe

asaI·nado.
---- -------------

farmácias de plantão
MÊS DE DEZEMBRO

6 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto. ,

7 Domingo - Farmácia Moderna
- nua João Pinto.

.

13 Sábado - Farmácia Sto An
tônio - Rua João Pinto.

14 Domingo - Farmácia Sto.
Antônio - nua João Pinto.

20 Sábado - Farmácia Catari
nense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia Cata
rineso z.: Rua Trajano.

25 Onínta-Peíra Farmácia
Rauliveira (F'er iano) Rua Trajano.

27 Sábado '-- Farmácia Santo
Agnstiuho - Rua Conselheirc Ma-
fra.

.

28 Domingo - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

Tem dínheím i-
Muito ou Pouco. Não ImportaI

O leitor deseja obter· uma
re�:::t.. mensal, semestral ou
&nual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó ..

cios ao Crediário KNOT, á rm
João Pinto n. 5, qu.e, em com
binação com (l Escl'Jtório Imo
biliário A. L. ALVES o em
p.regará, proporcionando -lhe
com isto uma renda anual, se
gur:>, de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos e.scrit6rios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

804 OPORTUNIDADE!
pa�a quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar

.

bem seu
capital a juros eompensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o
Departamento ImQbiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO. 5 (anexo a redação
de "O .Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRlf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ore
Tecer-lhe a máxima ga,'antia
e eficiência nos negócios que
,lhes torem confiados.

Brusque

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasi1eioro - Joinvile _

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Tubarã.o

- fl horas.
Expresso São Oristovão - Laguna _

7 horas. I

E:Kpresso Brusqllense - BTusqu.e _

14 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória :- Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

. . .. .... . ... . . .. .... . ...

Teonapo . ta,. regulOl"dS

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA VOBK
pôrt .... Ia

F'c rien6polia
São Francisco

Informações com 09 A"f>ntell
- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212

do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 ( Rnd. teleg,
MOOREMACK

QUINTA ZONA AÉREA
Destacamento ele Base Aéren de

Plorianópolis
AVISO AOS CANDIDATOS A ES

COLA DE j\.ERONÁUTTCA
O sr. Comandante do Destaca

mento de Base Aérea de FIOJanii
poli,s, avisa aos candidatos inseri.
tos no Concurso de Admissão ao
Curso Prévio da Escola de Aceo
náutica, que haverá para os mes
mos uma prova de s-eleção, ::t ser ,.realizada neste Destac:J.mento dél
Base Aérea, ás 09,00 110ras do dia
3 ele Janeiro próximo. IJoão Carlos Gomes de Oliveira .�

20 Ten. Av. Res. Conv. - Ajudante

,;�;;j"�;e�;e �
..

Arte·jà�
tos de Couro ••1i!IlII9----#:1:11'--_...

_wc:m::"_FllllliuDnIlll:C·I'o=n!liOa'=r'1'=o·sIEIpwWlln:b-II'COS Esta.O trabalho isolado é disper-
sivo; a ação ordenada e con� duais e llIunincipais, do maãs
junta é plenamente eficaz. graduado ao mais modesto ser�

A A:ção Social Catarinense v.idor publico; Ínsci'evei-\ os na

destina-se a coordenar esfor- As.sociacão Beneficente e esta
ços em prol do.s desprotegidos reis preparando um peculio pa-·
da sorte. l'a vossa fami1ia�

Conselho Regional de
Engenbaria e Arqui
tetura da 88. Região

EDITAL

Joinvile
profissionais interessados, já . re

gistrados neste CREA., a se pro"
nunciarem .a respeito, para o qUE'
lhes é facultado o prazo de 30 dias
a contar da data elo presente edi
taI.

Viacão ·aérea
•

En!J. t.su, Espariel
Presidente

. �
.

Curitiba Continuarà em
B. 4:vres
Rio, 18 (A. N.) - O embaixador

Ciro Freitas Vale, que domingo che
gou de Buenos Aires, procurado
hoje pela reportagem do verperti
no "A Noite", não quis ainda fa
zer declarações. Interpelado, po
rém, se tinha fundamento a versão
corrente, segundo a qual ele iria
pará a chefia de nossa representa
ção diplomática em Washington,
respondeu: "Não é exato. É tudo
fantasia. . . O jornalista, diante
dessa resposta, derguntou ao diplo
mata patricio se ele voltaria a Bue
nos Aires, e ele ainda respondeu:
"Assim o espero" ...

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo aLencIido por COMISSÁRIAS

HORARIO «REAL»

Moraria
SEGNDA-FELRA

Varig -- 10,40 horas - NDrte.
Heal S. A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.
Pana·ir - 9,&0 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
,Panair - 13,07 boras - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA-FEIRA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas
Norte.
Real S. A. - ás 16 hora.s - Norte.
V?rig - 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,80 horas - Sul.

QUINT'A.-F'EIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas � Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.

SEXTA-FEIRA
Varig -' 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - .ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 11S. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 hor�s - Norte .

..JOMT'.GO
.

Panair - 13.07 horas - Sul
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do !:lu! - 11,00 hs. - Sul.

JoinVile

. � � .. - .. � - -
.

Ministerio da
4eronau.tica

Especia1illta em arreamentol.
maia.. palitas. chinelo:3 e tarnan
COII. procura repreli!enton�e. comil
sioaados' para este Estado.
Os intereesadoll queiram se dirigir

'1 Can�obert de F Nevei, Rua
Comendador MC"loel Pereira n. 177,
Porto Alegre.

NOVO
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CUnITTBA - S. PAULO - RIO"
QUARTAS-FEIRAS ÀS 16,00 nORAS - CURITIBA - S. PAULO - ,RIO'
SEXTAS-FEIRAS AS lG,OO HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIo.-'

"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIHOS

PELOS CÉUS DO BRASIL Hi\. SEMPRE UM Avtxo DA REAL - A .

NOBREZA DO AR
AGENTES - OLIVEIHA & CIA. - nUA JOÃO PINTO - 18

TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

-,

I'QUU VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7 'i

PROCURE A 11
Alfaiataria ello rRua Felippe Sch rmd t 48

AUTOMOV,EIS
Para. r e pida entrega

que dispomos.
procure conhecer os tipos e pr eços-

]URANDIR LINHARES & crs.
Rua Tiradentes, 18·A

Telefone 1344

CIMENTO 42,5 Kgs - por saco
SODA C AU�!rIC .. americana-caix�s com 'tlr,
'- .Pi..;;:)J '"' latas de litro

;'

PRONr A. ENTREGA
MARINHO e Marinho Ltda.

RUA TiRA DÉNTES 31 -- FONE, 716

Caixa Postal 323 Telegrama: MARINHO

FLORIANOPOLIS Santa Catarina

,:
llIA�t:AIS

Para industria. leve e paliada I fabricada pelo técnico FRAN
CISCO BIGNAMI • .tem lempre em estoque de todoa o. tipo. e.
medida., tipo fixo oscilante, aallers de 3/4 e 5 polegadas, todos

com lubrificação automática.

Eixo para .erra circlÍlar. aparelho para esmeril montado com

rolamento.

lU�ÇÃO de anéis e a parafu.o. Anéis de preslõo. I'Eixo para tr(1nlmillEão de toda. as bitola•.
Eltá lampre ao .eu dispo'(' a preça de fábrica Q Rua CampoII

,SedIe•• 676, Fone 446 -- Santo André:
Ou com seu rapralilentante em São Paulo_'à Rua e:la Mooca. �37

Fone 2-1371.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

F:CONOMICDE CIENelASE
Heal izar-se-á. hoje, ás 20 11Ora8

nu Asserub léia Legtslaí.iva do Es

Lado, a colação de grau dos bacha;
relandos da Faculdade clr Ciencrae
Eco'nomi,c'as rio Estado dp Santa Ua
í

urina, [.a rn.o inrados pelo prol'. elr
José Rocha Ferreira Bastos. Tra·
I a-so dt' mais uma turma ele m-i
lhanles hacharé is em cienoias eco

nornícas, cuja missão no Brasil d r

hoje é uma das mais atlas e irn

portantes, considerando-se que nOE

Osvaldo CamilliWaldir A/bani Sebastião P; de Albuquerqu
Orador J

Nicolau Hevieres

I
Prof. Dr. [os

é

Rocha Ferreira
I

Bastas I Paraninfo'
tempO's presonl.es é a l<:-collomJa r

cicncia uue (jbSO-I'\-O a·s atenções (]

LOrl!, o niLhlltl-o por sua íransceuden
lal imporlanc ia no.'; [lpst.inus, dr
humanidade. Víventto-se como- n:

ulualici:Jd·e uma p'})u·ea ·dl' lH'ofuncta,
(:0'1 I Irad i <:(\.e" r ,unbir;ii'e:, oconomi.

cu". é th' g1'<1l1ld'l'. nccessédade que
torto- 0, 1)(1\'08, vJ'i.nci'j)almenlp o:
mais dr-heis, se U!I)1'o1'uDlclem caua
vez mais nos t'�,hurl()s uu cienr u

econorníca, na intenção prmcipa
de .eolllwc'f:'J: os SP'lloS próprtos rc··

cursos F' possihilidades r, conn e.

cendo.os. saber deícuder-se do:
irrrpcr-ia.lisrnos \'01',[1:(,1('8 que ngül': Osvaldo Carpes
lutam pelo domínio do mundo. As-
sim s<c'nd-u, I odos os hrasileirr», pa- -,

tr iotas e qLlP' alrnejuan para o Brn-,

I
ál um íuturo ]ilvl'e e progressista I

'

desejam á jn-eseutc turma 11m por
vir venturoso. Por-vir venturoso I.
de luta consequente pela índepen- i
rlr-nc ia economíca de nossa Pátr ia
Seill luta PC'1'3ist(',i1tr pelo, 110085('

[)l'OgTl",;,S-O nada sr poderá conse.

glür, e vontade ele Irurtar peJo Bra
�'í I rj'emoerata P progressista nã:
l'a.Jla a essa turma capaz, compos
Ia toda de hábeie eontahilist as d.,[.1
inrlíscut ive! idoneidade moral. Se. 1rã para o 1l0S8'O povo uma fe.Jj;Cida·1de que trn-mas assim capazes sem

jnc estejam ,PI'('-1Jul'wclas .para o es.

J'oJ'ç,o nacio-nal i1:e recuperuçâo eco
nomãca neste arpós-"g'LloITa, cujo
rn-ohlemas de ordem ocononnc»
Len.el·8m a agravar-se. Que esses jo
vens iniciem a TIt'l'U fase ele .SUf
vida tendo como alvo o bem servi]
;lO llOS'SO Brasil, obedecendo sempr,€
aos ditamos. de uma conoíeucm
furrnada dentro dos mais puros ('

nobre" scntímentos humanos, são
os 1lO'88'0'8 sinceros votos, An tá nio II ieira de Oliveira

Adolfo Nicolich da S lva Bernardo Berke
Demesvel Vieira

I
I
I
I

-'I
j

Mário CIÍmaco da SilVA SílVIO <':'ilva E'dio O. Fedr igo

1
_...

.
... -"--

I Natal dos Comerciatios I
Dia 25 - üs 9 horas - no Teatro Alvaro de Carvalho, sessõc«

cinematográríoas aos filhos dos comerciários, havendo distrlhui
ç50 ele honbons e sorteio de prémios.

Dia 28 _. no Lira T'enis Clube, com inicio às 15 horas, tarde
dansante, com granriioso "show" organizado peja Sociedade Rá
dio Guarujá, havendo distríbuição ele sorvetes, doces, guaraná
etc. e sorteio de prem ios entre os comerciãr ios. Distribuição rlEI
sorvete aos filhos dos comerciários no páteo do clube,

Toda criança
gum dinheiro.

sente um grande prazer ao receber ai

Dê esse prazer a seu filho por meio
de uma caderneta da

Economica Federal de Santa CatarinaCaixaANIVEUSÁRIOS:
FAZEM ANOS HOJE: O melhor presente de Natal.

Menino Luiz Heitor Ferrari, fi

�ho do Dr. Heitor Ferrari, enge

nheiro do Património da União.

Menino Nazareno Alves, filho do

esr, Campo!iuo Alves, bancário apo

.sentado.
Senhora Bento Pires Lautert, es

;pôsa do sr. Carlos Leopoldo Lau

fert, residente cm Itaporanga, Mun.
.Bom HeUro.

Senhorita Sonia Maria Pavall Si

!lnões, filha do sr, Severo Simões.

SI', Abílio Abib, func. do Banco eXimIa profesora. d. Antonieta de I dade daquela capital.
do Brasil. Barros, Diretora do Instituto de A jovem engenheiro é filho do Aéro. tAube de Santa Ca'arina

Sr. José Bruggmann. 'Educação de Florianópolis e uma Sr. Emilio LeQlnetti, conceituado in- , '. '. ,.

Sr..João Albino ZomeI'. da mais autêntica cultura catm'i- dustrial desta praça, tendo sido'
Cúnvoc_o os srs 80�tOS para se I elmrem tm' .H sseooblela

Geral n" dia 23 do corrente às 19 horas. Ui· fé le a rua
Sl'ita. Heloisa Maria Schaefer, fl- 11e11se. muito cumprimentado pelo termino ". .'

. f'
,

lha do sr. Evaldo Schaefer, func. ÁS muitas homenagens que lhe do curso. Trajano ·33, sobrado', 'a Im de resolver '-. assunto de relevancia

I para
a vida de:;ta entidade.

trlo Dep. das Municipalidades. serão prestadas, juntamos. os nos-

Senhora Joana Sales, espósa do sos respectivos cumprimentos. . WILSON LEAL MOURA Fie fiar ópoli�, 17 de dezembro ce 1947,

Sr. João Sales, Tenente Reformado CASIMIRa LEONETTl I Regressará hoje, por via aérea,
I ELPIDIO B' PBOSA

ma F. PoliCIal. Colou grau, dia 18, 11a Univer�i- da �a?ital da <República, em gozo I _. __ o _.:._ .. __ Presíde��__5m_exel cicio
Senhora Aurora Zomes Toledo. dade de Porto Alegre, o nosso dIS-1 de fenas, o nosso prezado amigo e CAS A MISCELANEA

diatri'l'
Sé, seremos fodes, quando

.

PROFESSORA ANTONIETA DEI' tin.t�
conterralleo SI', Casi,miro Leo· cont�rrâneo, �r..�ilson Leal Mou-! buidora dOI Rádioa R. C. A formoso torlos instruld. os este �

BAR:RO.8
.

n€th, ({ue, cursou c_om bnlho. a E�-l ra, �lto funClOnarlO .da conceitua- V ictor. Válvulas �e Di.co,. o temi! !!{J Colé�t;lo Rill'rlga-Ver.
Transc.orre llqje .0 1J.a�lício da

I
cola de Engenhal'1a d:l. Umversl- da fll'lua "SOMABRA". j Rua Conselbciro Mafra de. ,. .

Clube de R. «lido Luz»
Ficam convidados todos os sacias' para a Assembléia

Geral Ordinaria a reuliser-ee sãbado proximo às 14 horas,
na sede social com a seguinte ordem do dia:

Eleição da Diretoria e assuntos de interesse do Clube.
Florianópo/ü, 17/12/947 •

Comerciários!

Procur-ai.jà Rua João Pinto, 32, ingressos para assistirdes :18

festividades do NaLal do Comerciário, organizado pelo Serviço
Social doo Comércio - SESC.

HELIO PORTO
Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DIA 20 (SÁBADO)� SOIRÉE DE

(QUINTA-FEIRA)IMANTINÉE INFANTIL, ÀS 15 HORAS; DIA 31 (QUARTA-FEIRA), BAILE DE SÃO

MJnisterio da
Aeronáutica

QUIN'rA ZONA AÉREA

DESTACAMENTO DE BASE AÉ
REA DE FLORIANóPOLIS

('
"

,"

EDITAL

I,
I

I,

Vende-se um. sito à Avenida
,Hercilio Luz, distante 5 minu
tos da Praça 15. Tratar a Ru I

Felipe -Schrnidt, 33.

Vende-se
Por nlotivo de mudança vsn

de'lIe à ruo Aimirante Lamego n
'

50, o le,luinte.
Uma bateíra com velO. e dern e ía

'<, pertences
Uma e.tante. Um armário de

cozinha, Uma aala de jantar com
pleta' Duas carnàíJ. Uma geladeira I
poro colocar galo, marca Steigle,! i��� .�o.v�: ,. ........ . .•....• '.
VENDE-SE

I

CASA E TER.REI\O
Rua Nova Trento, 51.

. . . . . ,".... .. ..

Vende-se ot.mo terreno com

lOx38, sito à Rua Irmão

Joaquim, nesta cápital , por
preço favcravel. Tratar na

Alfa:ataIÍa Ca r ionr .

,•• �,tJ.�. ��i: �.d.e.���s 1
Vende-se
Uma rnesc, para solo de jantar,

em estilo antigo e algumas 'camas
de $olteiro.
rfratar à. Avenida Mauro Ra-

mos. 64
'

•••••. ".... •. o.... . ...

,

Empregada
Precisa-se de uma para ser

viços domesticos leves. Paga
se bem.
Tratar à Rua Bocaiuve, 1.

............... ' ••• , •••• 0.0 •••••

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhe. qile é
111m enfêrmo que pO'deri re

.
' coperar n saade com ga teu

,

auxilio.
,
•••• " ••••••• o •••••••••••• " • ,

Envie ao seu amigo distall�
um número da revista O V.A
LE DO ITAJ.U, edição dedi
�ada a Florian�poUs, e Bssl:m

,

estará contribuindo pa.:ra
maior difusão cultull'ai

d� 8088. teu.

Cia. Continental de Segures
Rio de Janeiro

-I

NATAL; DIA
SILVESTRE.

25

!

I
!

FC'

SUINA

slIodqueO"Oi:j • E� lIouefeJlJ,.
oo'oooooo-st $H:> :SVA8:e.S38.
.oO'OOÓ'OO(Y09 $CiJ : 'T'if�ldV:::>

a, 8S IBJap9! OUJ)SUI op u�uell,

Senhorital
Ao escolher seu perfume "edfto

O Batalhão Barrtga-Verde lIue se trás a ,marca da perfluaarm
roi constituido de catarinenses "Johan Maria Farina� que já «II:

destemidos e o "Colégio Bar- ,referida pela corte imperial fi
ríga-verde", usará a mesma O. Pedro fi
bandeira,

tara.
II - Os auto-ônibus, a co

meçar da data acima referida,
deverão ter, obrigatoriamente,
sôbre a faix.a indicadora de lo
calidade, número da respectiva
linha, de tamanho visivel a 50
metros de distância e ilumina
do á noite.
• • ... ........ 9"" .to ........ ....... .. .. � ..

\»11N01;A.!-\ " «�';<"\,"'�-"""O'"
PREZADO LEITOR: Se o que '1>.

laterel.a é, realmente, um.. providênei...
jt&t'A endireitar o Que e.tiver errado 0\11

zoara que .,i�m" falta Dia le repita; _

NAO o e.cAndalo' que a .ua reelamaçl.
IOTI quelsa poderá vir a 'eauaar, enclO"'"

il.be-a , SF;CÇAO RF;CLAMAÇOI;S.
ie O ltSTADO, que o çaao eerá lendo

.,,,'" demore ao conhecimento de qu_
de direito, reeell<lndo ", I. uma ."to,....

CiD do' reaultado, emboTO. em alllllD� ",�,

IiCI ... eejam pnhlicado. lleDI • t"1OI!bl

�&l' 18aIl, a !'Combala _...

TOMEM

UIB�I CreusotalB
"SILVEIRA"

Grande T6nl..

.'

Para conhecimento dos illtel'es

sados, o Snr. Oomandantn do Des
tacamento da Base Aérea de Flo

rianópolis, informa que o Exm".
Sm. Ministro da Aeronáuüca, em

Fundado em '1.924-'

Aviso n. 111, de 10-11-9;17, pt-urr-o- c�nb;'}lp moo o�5B�a;'}W!AOW
gou até ° dia 30 do oorreuto mês, INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS OO'OOO'Of $JO ;)�!W�'1 - 'e's 'ire; so.m]'
o prazo para inscrições no Concur- Capital Realizado 9 Reserva� :

.. Cr$ 5.140.�40,50 MV'1fidOd ��Ng��OJ V.LNO:::>
so de Admissão ao Curso de Of'i- SWISt.rOS Pagos ate 31/12/46 , .. ' Cr$ 18.1ti2.o:::1,:�1) :;.l __ ,

_

. ", ,,' " , ' .

I
SÉDE (Rio de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo) ,

ciais Aviador es, ,ndO
sendo, porem, Av. Rio Branco, 91 - 3° and. Lgo. da Miser ioordia, 23 - 10° aud. ...

d
ii = • ._..

-IA,extensiva esta prorrogação, aos Teleg. '.'CONTINENTAL". T·eleg. "CONTAI." I Numera�ao as
" ')

,

candidatos ao Curso OfiCIaIS In- AGENCIAS: I \I, SNRS
tendentes BELtM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú - II·nba(l dDl oni b n(l, '

•

IJ
�'

C "1 G d Oli
. SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS - U &l �{.j Ui tg,� ASSIN-ANTES .

oao ar os . Qmes e' well'a RIO GRANDE.
'

.

2°. Ten. Av. Res. Conv. \- AJU- Comissários de Avarias rias Principais Cidades do País e do Exte- I - De ordem do sr. Inspe-: Reclamem

imedi8ta-,DANTE DO DESTACAMENTO r ior. tal' Geral, a começar de 1° dei
mente qualquer, irre-

•.. _ _... . . . . . .

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Clda- Janeiro próximo vindouro, as
aularidede na entrena

'

de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de '8'8'1S Agentes Gerais Se.. linhas de auto-ônibus, terão a 6 6

Terreno nhores.
numeração abaixo, de seus iotneee. '

EDUARDO HORN '& CIA.
'

•
Rua João Pinto n. 10. 1 - Circular - 2 - Agrô-] �

_

Caixa Postal, 39/40. nomica - 2 - 'I'ríndade v-> 4 O TESOURO

Florianópolis.. _ Canasvieiras _ 5 _ Saco Da instrução está ao alcance
de todos. Dá esse tesouro ao teu

dos Limões - 6 - Caiacanga amigo analfabeto, levando-o a um

I 7 - Canto - 8 Matadouro -

curso de alfabetização no Grupo
9""":' Coqueiros - 10 Barreiros Escolar São José, na �scola Indus

_ 11 Biguaçú - 12 _ São Jo- trial de Florianópolis ou na Cata-
- dral Metropolitana.

sé - 1 - Palhoça - 14 Santo - ...............••

Amaro 15 São Pedro de Alcan-VACINAS

ÇRISTAL VIOLETA
DO,

LA BQ' R A TO R I O «H E R TAP E«
PEDIDOS A

Associação P;"iulista de Criadores de Bovinos
,

Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO
DISTRIBUIDORES:

.._----------------

LEMBRA-TE I
(números leres humano.,

que já foram ,felizes com.

tu, aguardam teu auxílio pa�
ra que possam voltar á .o�

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabeleeimeat•
da Sande do Lázaro,

FRACOS G

ANÊMiCOS

............................................
� " .. oi}.

D I A L
Jaboticabal - Estado de 'São Paulo

A.umente o Capital do Colá'
glo Barriga-Verde, afim de

. que possamos construi-lo, Ins
! 1 erevendo-se, hoje mesmo, ne

seu quadro social de compo
nentes.

Aproxnne-se mais de 8.""'"

ill,migos e parentes envtanãe
-Ihes um número da rt.·vlsu& 6'
V A LE DO' ITA.JAt, edlçã,o de-

Insp�toria de
V'eicu�f}s

EDITAL
De acôrdo com o § 2° Art. 120 do

c. N. T, ficam os responsáveis pe
los veículos abaixo intimados a efe

tuar o pagamento das multas que
lhes foram impostas, dentro do pra
zo de 3 dias a contar desta data,

Abandono do Veículo na Via

Aten.,;ão - O Governador do Pública

Estado. dr. Aderbal Ramos da Automóveis placas 2-56-22, 1-42-82,
Silva inscreveu-se na Associa. 3-10-4(-;, 33-65 3-10 .. 46, 4-2{)�26•

ção Beneficente dos Funcíoná- 1-41-71, 2-10-67, licença esp. 126.
rios Públicos Estadua.is e Mu· caminhões 1-47-95, 2-l6'-67, 2-90-02

nícípaís de Santa Oatarína, e 1-46-58.
sendo. l:eg'í�.tado sol! o n. 1. 'I' Estacion�r �m lugar não pe�mitid.o

O prImeIro. magIstrado do AutomoveIS placas 1-40-6" e h-

Estado., democráticamente, in- eença esp. 126.

gressa na As.sociação Bendi· I Desobediência a uma ordem I('gal_
cente, com o.S me'smos direitos I Onibus da

.

Emp. Coqueiros 0

e deveres que terão os mais 1-90-01.
modestos sel'vidol'e.s públicos. :Wiif�';:)<1gt�ey�.,.,.r�rw��'!""'J_·ei�

DE"
q lA W E'] ZEL f�DU8TEIÂL-JOINVIIJ E (MllrClJ

TORNA A· ROUPA BRANQUISSIMA

TECNICOS_ I
,

I
I

O Brasil para seu ;

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em ge'ral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolia
Atend.e pelo Serviço
Reembo 1"0 Po .. t� 1

s�'3Ã��:l?CtAt
ESPECIALIDADE

o I.bio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO Sábado 20 de Dezembro ele '."'1
--------------------------------------------,----------------

5

CLUBE DOZE dé AGOSTO-Programa para o mê� de �ezembro
HOJe DIA 20 -- GRANDIOSO BAILE DE FORMATURft DOS BACHARELANDOS DA FACULDADE DE CIENCIAS ECONoMICAS

mA 25 -- NATAL DAS CREANÇAS. DAS ! 5' ÁS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS
.

DIA 31 -- SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRf..

, Abrilhantado pelo, quarteto típico do « 17 », de Porto Alegre•
......_._,.:-_.._._._._.._....... "._.._.._._.._......._,._._._.............,. .....,.._"._,........,._._............,.,.....,..._.....� ��.........................,... 4

.._._",._,._.,_ ._._-_-..-_- ...·_-..--:�..-�-.-___.._.,.-JGJ-..................w��

DURANTE TODO DIA

nos VAVéJOS

Miguel I{l,jl� ela Silva e d. EdiJlo, Silva participam aos pEI,renlcs ('

'.2pessoas fie suas relações, o contruto de casamento de sua filha Hycelda,
.corn o .sr. Manoel Bastos Laus.

Tijuca,s, 17-12-1947. ,

Melchiados Laus e d. Muda Bastos Laus comunicam aos parentns
-e pessoas dc suas relações, o contrato de casamento ele seu filho Manoel
.corn a sr+a, Ilyce Ida Reis da Si lva,

'

Florianópolis, 17-12-1947.
HYCELlJA e MANOEL

• noivos

finos presentes de Natal
Chamamos a atonção de 110SSQ� leitores, para a exposição ele br in ..

. ,q���l�s e I1re&�ntes. de natal que a "Gráfica 43 S. A. Indústria e Coruér
,:CIO a }':]�, !oao P,:nLo 9A, esta. apresentando aos seus fr-egueses Notei.
:se l!a Uratl�a !!3 , um maravilhoso mundo de í'inos hrinquedos r um
-variadó sort.imentn de bons, livros, qne estão sendo vendidos pelos
:melhores preços da praça,

anestesia perus gases
NO HORPITAL DE CARIDADR DA TRMA:\DADE !lo SE:\'HOR DOS

PASSOS
protoxido de azoto, ele]', carbogêneo e oxigüncCl-Ciclopropane,

'�Íterap i a.
Moderníssimo aparelho Heidbrinck, Já em esplêndido

nnento.
Anestesias completas a. Cr$ 250,00 e 150,00.

Junc iona-

. .JJIl",.Ia�_-_-..J'Io,J"I..·-w-.-._.-.-....---...- ...-.._...,._·........,.._.........•...........w,.,._._,..-......,

TttfllUrüria Cruzeiro.
Dispondo de profissional competente e tendo por lema servir sem.

-pr,e melhor a sua �istillta Jregucziu, a TiNTURAIHA CRUZEfRO ag.na
-eom novo propríetário, está devidamcnto aparelhada para executar' com
rapidês e perfeição toelo e qualquer serviço concernente 310 ramo, tanto

, ;para reforma de chapeos, como pai-a lavar e tingir roupas em geral.

AGUARDE
a visita do corretor da TINTUHARIA CHUZEIRO, exija dele I) car

iã'Ü da casa, assinado pelo proprieLário, e f'icará bem servido.

TIN'fURARIA CRUZEIRO- Tiradentes, 44

Importados diretamente dos m. E.' Dnidos
Aos srs. médicos e termsceunccs e aos hospitais
Comunicamoll que 81tamol recebendo uma importação direto

,401i E.tado. Unido•• dOI legu.inte8 artigos:
Filme. para Ráiol1 X, om diverso. tamallhoe,

. Almofadoll e tràve••eiros de câmara de ar, de bonocha -- Dedeira. e

capotinhos higi�nicos de borracha.
Luva. para cirurgia.

,:Cuball. cornndree, irrigadore•• caneca. graduada., cornpcrdres, funia.
ono lorro batido. esmaltado,
E díveracs outros' artigo•.

Demonstrações e pedidos à SOM A T É C
SociGdade Materiai. e Inlltrumentoll TécnicoD -- CieJltificOIl Ltda.

Rua Co:\.elheiro Mafra. 54 -- Caixa POllta!. 148.
TelegrClmo.: «Somatec» FLORIANOPOLIS. '

A V IS
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA.P

,"ODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TIT1JiLOS::)E ACORDO COM O DE·

,CRETO-LEJlI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS, DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PEDIMOS O ES

. PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRIT6RIO CENTRAI

_DESTA CAPITAL. CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

�Tenha sempre em ca�a uma: garrafinha de

arER ITIVO « KN O T»

fi mais moderna creação em

refrigerante é o

Em garrafa ra s

Experimente-o. . [' delicioso

"Balanços
cruzeíres aquele que extravfllr.. Prõpríos para

�

jardins ou áreas,
inatíliz&r o Certificado de Rf281t1'-! armados em sala espa�osa.
dsta". I PREÇO: CR$ 300,00
(Art. 12' da Lei do Serviço 1l'.1u.1 ótimo presente de Natal. - _Fábrica

tar). João Pinto n. 44 - Fone 1.134

_..;..-_.-- "" .

I Dr. lindolfo A. G. II
Pereira

Advogado e Contabilista
ConlltituiçQo de Dociedades.
Planos contabeis •• Organizo
gãe. -- Pareceres e lIerviçoa

correlatolll .
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florianéipolill
Dali 17 horaa em diante"

DOENÇA� :N1.EItV��Ab,
Com os pro�r...o. tia .�CUb

,.,j<l), a. doençaA nerVOSIM, q,ul1uh
r.cadu e. tempo, 810 .lIles Illi!lt·
�i&ilmente remediáveia. O C.l'Sllll.�&
'hllmo, trilto d. iporl!'l.cla, IÓ pfi«
�r.J••leall' os Indivitlaoa .fe�.Ofj lie
.w. enfermliad... O tJ0g1;o Rs.
d••al de Doen�a!l Illetltaia tliiMplk
,. ii. ÂIIlb.lat6ri., II•••t•••• II!!'.
,id!.i\men!e OIlJ dooí!ltea nen·.1Il4'iIIi

;m'1..�:'.���: . �=. �•." �����. �"� :
SENHORITA! .

A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

. .....
"

... '. . . . . . . . . . . . .. .,.

Cofé Otto traduz qualidade!
Peçc-,c 00 seu forn�cedor.

A nossa Capital vai ser dota
da de mais um estabelecimento
de ensino e este será o "Colé
g'ío Barriga-Verde".

SI CDNSEGUIoRES
Que um teu amigo ou conhe

cido analfabeto frequente um our
so noturno para aprender a ler e

a escrever, presta-rás um grande
serviço á tua Pátria, Catedral Me
tropolitana ou Grupo Escolas- São
José.

"

.....................................

"Quem extr��ar ou inuttlb:ar e

eertífíeado déalistamento papd
multa de 10 a 50 cruzeiros. outll'OIl
sím incorrerá em multa de 20 • 101

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidas, bemorragias
e suas consequências.
N.c 2: Falto de regras, regras
atrazodos suspensos, deminuidos
e suas conseqúências. I

'

VAUMi\RT I

de
, II

crIanças·
podendo, também, ser

Reinisch - Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 n ESTADO Sábado 20 de Dezembro de �947

COMERCIÁRIOS, PROCURAI INGRESSOS, À RUA JOÃO· PINTO, NÚMERO 32 .P� PARA ASSISTIRDES AS· FESTIVIDADES
DO. NATAL DO COMERCIÁRIO ORGANIZADO PELO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO "SESC".

Ficarão encerradas h\)je as \ mscnções para a grandiosa Corrida de São Silvestre
'que :� Federação A" Catannense realizará a 31 do corrente, nesta .Capitat

\í �a� fun��'�':�,��at;��m,:,",;,'":,, o tex V�},� D!!!! �b4�!"�Lo no
Natal dos Comerciar ios

tai-mos hoje discutindo o projete lu da rriensagum. A DELEGACrA ESTADl:AL DO 8ERVrço ROCIAL DO COMÉRCro
·dE' le i que IH'eonde a atenção ela Ca- r\ vancemos, no cn Um to, um ])0\1-

Diário Oficial de !:I, tudo do

corren-I_ SESC _:_ comunica aos corncroiários que, a Adrninist.ração Nacional
sa. co mais, AJi rma ainda o nobre' de- te, foi, pelo Exmo. Sr. Presidente da

d Sl'sc. vem elo autoriza r a rcalizaçãu ele uma festa ele congr-açamentoConsrderações ident.íeas elas que pulado quo, os 12· m ílhõos dé cru- república, transferido, por necessi-
o

.

dos oonu-rciários ele Florianópolis, comemorando a maior data da Cr:.,-"imos expondo, sr. presidento e I zeir os ora solicitados podei-iam ler dade do serviço, o Tenente-coronél
SI'S. deputados, já emitimos em' s iriu ohí.idos pUI' Cfllllp'l'P'Sc;_ão n8S da Arma de Infantaria NILO CHA-

tandadc.
nosso Pat,'l'c�l', -que se acl�a pu hli.. ver-bas elo. or çameuto. Tal nao p1'O-', .. " r rr r r LO,;- Foi estabelecido o seguinte progruma :
cado no orguo ofic ia! da Casa, mo- cN!e, porem, pcrquaul o li Iei ele I VES lElXElHA, do 1J Batalhão de

.DIA 25 _ ÀS 9 nORAS _ NO Ti<;ATllO ÁLVARO DR CAR"ALHO
t ívo I ])1'10 qual desnecdssário SI. ,!IWills 117\0 comportava tal compres- I Caçadores (Florianópolis pará o

torna repot.i-Io.
.

são. Al iás, mister se faz acentuar I Hegimento Escola de Infantaria
Ses.sões' cinematográficas desLinadas aos f ilbos dos comerciár-ios,

Diverai l t d t I huvr-udo .. na ocasião. 'disLrib:.Jiç'üo :Je bonbons e sorteio de valiosos [)[,P-.nvergtu, no en an o, es e nosso que, em �'e. l ratandu, como bem, (Vila Militar-Capital Federal).ponto de -visla, o nobre deputado CYlI!PtlCJa a mensagem, de obras I "
_ T,' mios r-nl e(' os assistentes,

Osvaldo Hodrigues Cabral, da oan. que beneí'ícrarão não só ás gera-
O CeI. NILO CHA\ES vinha co-

Dr..:'\. 28 _ AS 15 HORAS _ ::\'0 LUlA TENIS CLUBE
cada udenísta que no seio da Co- \;CJr� atuais, como também ás gn_lmallduncto

a Unidade do Exército

rniss�o,. fundamentou o seu voto �a\:õe� tullu:a:; � e, nisto ,há de sediada "" a nossa Capital, desde
separ adamente. \:011\ 11 o nobi e depu lado qut - o 10 de MaIO de 1!:145 sendo portan-Os seus conceitos ali expedidos :tjJl'ln ao emprést imo é mais lógr- . , ,'.' _

merecem, no entarrío, alguns rpa; co, mais razoável e mais just.ríica- to, o Oficial que mais tempo per
1'OS,

.

do, do Cj'LlB o saor.ítícin, que s. excra. rnaneceu 110 Comando do 14° B.
Já, 110 inicio do seu volo atr ibui quer irnpo» aos cuutrihuintes de C ..

s, excia, ao exmo. sr. Governador [l'l'('�('n! e. Muitos foram os melhoramentos
do Dstarlo a arrrmacão ele que".. Não são esl es, íníctizmcntc. os intruduzidos no Quartel do 140 B."o automóvel, vetculo de luxo fi le IllllCOS pontos elo voto do nobre de, .

.:..
.a bl'111 pOUCO Lempo, está hoje ao put arlo Osvaldo Ca,bl'al, que mere-' C, durante .a sua gestão, Ao assu

alcance das mais modestas bolsas." cem de nós espeülal reparo, Uu- mil' ° Comando deu logo seu em-

O nobre. eleputado udenisl a por tl'U�, há, e tão abenanles da clll- penho em continuar os trabalhos do
(;�rto _não len com exalj'Clão,. ou en- lnra e inLeligpncia, que tofio� l'e- Estádio ha\,(,11l10 terminado e inall-
tao nHO leu ,convelllentemente a ex- cl)l)hprwmos llO llustre l'ppresen-·' . ,

po;;ição do SI'. Governaelol' elo J'<;5- Laute udenista qne, forçoso 8f) 1,01'- gurado con.l �olelllllades. _ ,

Lu'do, ·exposição qUf.' o,mesmo nouJ'e lla reconhecer, ler sido s. eXCIa. YI- Este EstadlO, por votaçao haVIda
deputado denominou de "longa c l.ima üe máu a%eSSOl' financeiro entre os Ofieiais, Sub-tenentes e
lil,e1'ál'ia" poi!s, si a tivesse li'fio ])el11 A aIirmaçüo ele q1le "o J�<sta{io Sargentos, recebeu, por ul,1amnll-oe a tivesse entendido, ou sorbr.'e ela cOllLl'ni com a Caixa �conôlYlica
meüi,lado ÜIYl pouco, não tena t5e um P'I11'lJ]'éslimo ele 1::' mil.[)õ.e's de dade, o nome de Estádio "Ten. Cél.
leviamen.le esorito no seu voto, que 01'Il7,éliJ'0i' pal'a a gal'a.nLia rio qual Nilo Choves" e jf{ se tem. realizado

.

o Poder EXiecuti vo aJi:r'mara ('stal f'll Ll'ega á GEDl'lXTJ�·:!U mil ollóll- em o mesmo competições vanas,
·0 automóvel, hoje, ao alcance rla� ec',; de CI'$ '1.000,100, Um'onlin. 1'cal, destacando-sr as elilllÍilatórias de.
mais modeslas bolsas. não sllbsio.iá!'ía ao nosso. vw!" pO'is
Longe de nós a ieléia de que o llenlwHI.ll anil'(( é apresentada, nem

llO�l'l' deputado uelenisLa ris�Jm ti� o E.teculivo iI'irl empenhm' (JS ren.

Y{;'�.,:e prücBdielo corrn pr',Brme.d Iltar;lW rl/lS do Estado )Ju1'a grl'l'an!ia do con

(.lueremos antes crel', que ill.(}Ul'- /rulo." - (.o grifo l> nossu),
relI involulllariamen�e em um Us conceitos emiticlo� nesl.a afir-
equivoco. maçÜJo não porlel11, de maneira ai-
A mensag'·em do sr, Go"el'nadOl g'llma, reeümendal' mui!u os cllnhe-

é clara, meridianamente clam (·imrntos econõrÍ1icos e j'ul'ili.lcO'
quando diz, log'o .no s.eü inieio: do nobre depuLado wlf'nisl.a,
"A ráp,ida eXli1ansão vel'i,Hcada P l'eliminarmenl,e, não S flIbemOi"

na industri,a de veiüulos moLoriza- a Cjlle titulo, nem por Q!u.e motivo
dos e O s'eu <l!ssomhroso· progresso a Ca,ixa Econônüca é ticla pelo no

lécnico vie,ram colocar os serv'iços hl'r' clrput.ado, corno UJ�DI�NT.K
do automóvel - v·ei'culo rle luxo A Caixa Econômi'ca não vai ce
alé há JJe mpOllCO tempo - ao al- dl'l' cui"a alrgllma. Apena;; vai eOJ

cance das mais m·ocleslas bolsas jll'estar'J:2 milhões de cruz.eil'os' ao
permitindo ús populações mais iso- E'., la rl 0, que pagat'ú, n emp]'()S,tlmo me", pelos Sllb-tenente,> e Sargen-
inda::;, possi1bililCiades elP JalJer che- 110 pl·a:!.o ele 20 anos, a03 jUl'US cle ios desta Guarnição, Presidente de

gar aos mercados consumidores 8%. I. honra, sendo aclamado c empossa
com 1'apidez e econon1'ica.rnente, os O NsLa'do, como garanLia Stl'bSI- do em 7 de Setembro de 1946, em

1:ru!.o.s ela sua produção, a pai' da cJi,:lT;ia do cOllLr8IL? que yai assin�r

I
sessão solen e com a l)!'t'sença de

f'aüu'ldade de, conservanüo o C011- da a Caixa E.conumICa, .('111 cauçao ,e, , _ ..
trole rios seus prÓrpri.os meios ele '20 mil apólieocs cle um mil cruz.ei- altas AutorIdades CIVIS e lVhhtares.

tl'ans1)orl,e, lJarticipar ativamente 1'0.< enj.a allLorizaçi'\o p,wa emltlJ No meio civil e na Sociedade sou

nas relações econômicas e come'f'- I� urrJ çl,os objetlos do pro,j.eto eI,o lei be firmar um lugar de destaque,
ciais ?OS mais dis.tal�ies cent1'oS c/.e A gal'an Lia princilJal é, () eon-·

"raças ás destacadas virtudes do·
troca:' - (O ,gl'1fo e nosso), tl'alo, no qual (1 F.staflo SI" clJ11'les- '"

, ,

A afirmação elo P'Üdel' ExecuUvo �arú deyeclor cl.e 12 milhões de eru- seu esplnto,
é uma verdaele incontrastavel, re- zr i I·O.�, CjUl' a Ca ixa gconümicn HH:: Lamentando o afastamento
:conhecida e apr'egoada ,pelas mais vai emprestar. :'Iacla mais e nada distinto Dficial, "O

\
Estado'?

acaliéudos Lra LadisLas de_ toclos o� meno,.:. votos de felicidades pessoais
lPaíses oCullos e, faLo tao ev;elente Ainrla ll'lltl'a YPZ, o Tlobrr rJp\Jllta-

" d " '1< l'
que o próprio sr. Osvaldo Oabral do uelenista, 8mlbol'<1 nüo o queira- seu novo posto e atlVlt a( e.

por certo, não poderá negar. mos, nos deixa.a irl1JIYKes�ão el.e e[ps--- _."""',.._

Onde foi enti'\o que o nobre -d,e- conhecer o ,que seja (Ja1'(lniia sub
q)Ul.ado udenista terá lido l'('I10ren- sicliária e (Ja1'antia r'�al.
ci'as ao comércio de automóveis. ,'DT'prr llle,rno - f) a impressão
quando a e'x,posição a que nos vi-, que fÍ'ca do seu voto - Ili'\o tE'tl' uma. I

mos rderin:do :t'�la a.pena·s· nos se1".I'I"l)ãO rnu ilo ,c!��,r� ú l'eR'DP'j<tQ cios·
V'lÇOS cio· aulomovel'! I,ermos "subs1.dwna" e "1'eal"; Lan- _

.

Em sua própria imaginaçào'I .. , lo as'sim que, na sua a'firmação, pa- ing,pnnid.act.e, tornando,-:,'" em const-
Qu·er parecer a nós que, c.omt3r- reoe fazer or·er que, "ga·rant.ia l'eal" deração que, só numa llirpóte.se po

cio e serviço .são duas coi,sas bem· se opõe á "garanlia sllJI!Jsi.diál'ia", cleria a Caixa Econômi,ca transJe
distinLas, tão di.stintas que não ·se

II quando todos sa,bemo� que as ga- rir todas as 20 mil apólices: seria
deixam confundir, l'anLias subsirdiária,s suo lUa;: con- a do EslaJo deixaI' de cumlprN'
Uma coi'sa é a1'.irmar estar o co' tratos, muitas vezes, ou g'eralmeIl- logo de inicio, ws obrigações con- .. " _. . .... , -, """" _. .. . ....

1nél'cio de' automóvreis ao alcance' te, ga,ralltia:s roais. LraLuais qu.e yai assumir. ROXY - Hoje às 4,30 e 7,30 horas
de bolsa.'; modestas e bem outra é No oaso ora em exame, as apó· E, al1g:ume'ntar' com as'la. po·s.si'bi-
dize!' que os serviços do automóvel li·ces q.ue o gstado vai cancwnal' I irlaclf' ele o Est.ado fugir aos seus
é Cfu·e estão ao a,ka,nce das mais como garanüa s ubs.irJi,cí ri a, cOllsLi- próprios cumpl'Omissos ,p lão ber
modestas bolsas, l'uirão g:a·r-an[i.a l'eal. Não poeliamos l'ante (l ilógie(\, que o próprio de-

O nobre. deputado udeniisLa COIl- mesmo aelmHil', qu·e a <.Jaixa .l�co- puta,clo Osvaldo Calwal não quel
funcliu as d\Llas ,coi·sas d.istillltas nümi'ca fosse aceiLa'l' uma garantia admiLir.
rta:lv,ez na sua demasiada pJ'eocupa- ineal, uma garant.ia qllO fugisse á í:k prf'.�jden.te e sr'S, deputados,
ção e no seu zêlo excessivo de en- realidade. •

em 1'.Ü'SUl1l0 convém ainda elIzel·
contra.r uma oomratdi,ção; aliás ine- Vamos. no entanto, eaminllar um q'uc o p.roj<eto ele lei �ncaminhado
xistente, entre. os dizeres de um pouco ,adiante, Analisemos amda ú deliberaç.50 desta Colenrl·a AS5E'm
l'elaLór,io do ST, Nerêu Ramos e, da mais uma afirmação du 110,bre (ll�- i)lpi.a. tó destes que merecem a nos

ex.posição governamental que Mom- pl1'tadD Osvakio Cabral, cnnt 1'(10. no ,5a'· mais -carinhosa aeoj.[)ida, ,

panha o projeto. .
sel! voLo. A operação nel'e proposta, .tra:

Havia umu inlenção prévia a i:'e- }<'iguremos a hipóLese do .Es1a· no sen bojo t.ais beneJicios ao Es-
guir, ·embora em ,sacri,ficio do alto do deixar de pagar' as obrigações t.a,do e ao IpO\'O, qTle .se j'll'sUtica
coneeioLo que nos merece o nobre I

advindas do contrato. Islo posto plenamenLe,
.

deputado, como intelectual e estu- diz, textualmente, o nobre dpI>tlla- A gar,anlia sl1hsidiúri.a solicitacla
dioso. elo: é me.dida lógiea e ,racional, POiE.
A con(;l'adiçüo existe, não o ne- "A CEDENTE - (p'I'eci,samos visa a:penas dar á Caixa gconõmi- SERViÇO· DEgamos. eSCllarecer, flue neste ca'BO o SI'. 08- ca Federal de Sllill'Va Catarina -plena

.

J�xiste, todavia, no voLo do depu- valdo Cahral preténcle I'ef.e·rir·-se (1 cert,eza ,cI'e que o l<Jslado jamais, fu- (
.

taclo Osvaldo Ow])rwl. Caixa conõmica) - ·lJoder'io. medi- girt: .ao pa,gamenfo das suas obri- METEOROLOGIANo ma1'5, nos parcoe .que, nã·c ante enrLôsso, t1'Ctns{e1'ir a terccir'os gaçoes.
tf.mdo elementos com qUB' se OPO'T a.s 20,000 apólices ela (Ja'l'antia, ven. Em Jace disto, sentLmo-nos.,
{\ jUStifiCHÇão feita pelo Poder cendo jUl'os de 8%, (j1lO1J.r10. enUio vontade em sohci-La,I' asna aprova
Executivo e não pooendo ou não por estes .f2.00U.ooo,oo vir'ia o Es- ção. Isto feito as geral;ões afuai�

q'uerend{) fugir' á conUngc'ncia ct.e tado, em 20 a110S, a. dlspender 'mais 3 as geraçõe,g futuras bão de ben
fa:;,:e'I' oposição si-stemMi.ca, descam- de 40 mil��ões pa1'lt l'esgatrí./os e .o.os dizer, pel.os te'Jl1:[.los a fo l-a, a at.ill1-
·basse o nobre e culto depula{{o pa- seus cupoes e ,luros, o que equwa- -je Lomada pelos atuai.s rer[)resen
l'a o camlbio negro de automóveis te1'ia a 11m empréstimo do tipo 60

-

(.an1e..' do povo ca I al'incns'e.
aS!'iunto completamente extI'anho aos .iuTOS de 8%. Era o f!IlP tlTl'l1.mO� .1 rlizí'r, o,'

.
ao projeto E'�aminado, ampn'Lande Há neHta aí'irmlação boa tlos·e d·e' 111'esidentl'.

Campeonato Olímpico Hegional, em

o ano passado, e Campeonato Esta

dual de Atletismo .. O Serviço de

Hecreação, há ponco inaugurado, é

outro l!lelhoramento que bem diz
de sua proficu:l gestão.
Militar possuido!' de un,a brilhan

te fé tlc oficio, de uma vasta cul
tura geral e profissional, soube se

impor a estima de todos os seus

comandados tendo sido eleito,
quando da fundação da Associa·ção
Chico-militar "lVIareduü Guilher-

DE TRA"'SPO�T.S AÉREOS '.TOA

'I'arde dansaníe. com gr-andioso "show" organizado peta Socil'dacln
Rúdio Guarujá, havendo distribuição de sorvetes, doces, guaraná, etc. c

sorteio de valiosos p�mios entre os comerciários presentes, Distribui
ção dt, sorvete e doces :;lOS filhos dos comerciários no páLeo do Clube.

1

Observação : Afim ele evitai' que pessoas -stranuas, isto (O, não co-·

mer-ciúrias, part icipern dessas festas, solicita-se aos comerciá rios que

procurem, na Delegacia do SESC - Rua João Pinto, 32 - das 9 às 12 e

das H.lts 17 horas - ingressos para essas f'estividades.

Use o Fonograma

Para suas felicitações e Cumprimentos de
Natal e Ano Novo.

Companhia Telefoni,ca . Cafarinense
._----------------------------------------------------------

COMPRA-SE
Umã casa até o valor de

Cr$ 100.000,00. Loca/isada em

ponto central e de constru

ção recente. Oferta por es

crito para esta redação. ODEON
..

- Hoje às 5 e 7,30 hora'i
SessÕes Elegantes
AS CRUZADAS

Serra Pery
Toras

,

com�

LoreUa YOUNG - Henry WIL
COXON - Catherine de M[LLE -

Joseph SCHILDKRAUT e lan I�Er
TH.
'- FÉ, RELIGEO, A;\<IOH. ...

Vende-se, uma de fabricação in
glesa. extra reforçada. em .u' todo
de nova, para pronta entrega.
CQ(:acidade para t :)rall atá 110
centlmetros de �i(1meto, com

quadro para trinta lâmin'>lJ ou

mlJis Preço de ba.é Cr$ 120.000,00
Ofert:18 Dara «f'ery», CaixC1 Postal
m'. -- 208 Florionópoli.

No Programa:
1) _ PHOYIULGA-SE A ÇONS

TTTL'lÇAO E:\t S, PAULO - Nacr
·!mp. Filmes,

2) - FOX AIHPLAN NEWS 29'
x 90 - Atualidades.

- Preços: - Cr$ 13,00 e 3,00.
As 7,30 horas - Cr$ 6,óo (únÜ;o}.
"LrVRE" - Creanças maiores (I�

do 5 anos poderão entl'ar nJ sessão d,.>"

faz 5 horas.

em
RITZ - Hoje às 4,30 e 7,30 hora; Suspensas todas as entradas Jc
1° - Brasil em Fóco - l1aClon::!I'1 favor,
2" - Marjorie Reynoeds -

Fredl Estudantes sem cadernetas nãG
Brady e Jinx Balkenburg - cm: gozarão do deyido abatime·nto.

lDOLOS DA BRODWAY x x x.
3° _:_ Ken Curtis e Jef! DOl1ell - IMPERIAL - Hoje às 4,30 e 7,;l!t

em:

com:

Jack HALEY.

-Il--:
PIONFfIROS DAS PLANICTES

horas
MELODIAS CAMPINElHAS Sessões Populares

_I-
A RONDA DÓS PAVORES

Censura LIVRE,

Preços; - às 11,30 horas - Cr�
4,40 e 3,00 - às 7,30 horas - Cr$
4,40 - único..

1° Reportagens Cinédia - jornal; com:

2° - Ken Curtis e Jeff Donnel -- BolY LIVINGSTON.
em: - III -

MELODIAS CAMPINEIRAS. OS DEMONI6>S DO CIRCULO VER-

3° Handolph 'Scot - Lawrence MELHO

Tierney e Ann Richards - em:' I Herman BRlX (Bruce Benett) li!'

. A TERRA DOS 'HOMEN-S ·MAUS.J Camle LANDIS.

40 _ 9/10° Episódios.
O RAIO DESTRUIDOR No Programa:

Imagens do Brasil - Nac. Impw
Cl'$ Filmes.

-

Cl'Pj - Preços: - Cr$ 3,00 (único).
"Imp 10 (DEZ anos".

Censura; - �té 10 allos.
Preços - às 4,30 horas -

3,60 e 2,40 - às 7,30 h,)ras -

3,6() único.

Ganhará IS
Toda pessoa que fizer suas

compras a dinhei·ro durante
o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal

que a mais antiga e conhe
cida Sapataria de Florianó
polis oler ece aos seus dis
tint.os!r eguezes. \

Previsao do tempo·,· até às 14
horas do dia :;0 110 Capital.
Tempo: em geral inatavel.
Temperatura: estClvel.
Ventos: de sue.te a nordellte

fresco•.
'Temperatura. extremo. de ontem:
Moxima 22,2. Miníma 15,6.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cadastro Social do <'0 Estado) Inspetoria de
vetculus

I

7ESTADO- r ábado 2 O "el
__ Dezém�!o CUe "47

Pedimo. a08 IIlOSaot <H.tinto. le1torea, o o�o d. p!'Mneh4lr II

'IINlPOD Ib&ixo • remete-lo • DOU. Redaçlo afim. compl.tarmot
;�to antea. o nOllItO taOVO CadutÍ'o�
II�•..••..••.•..••••••• � •.••••••••• � •. � •.. e ••••• e ••••••••••••••••

�. _............... .1. C:irt'i\ •••••• "" • • • • • D. 5.... • « ti

"W� .""" ... " ••• "."""" orIII'".III'.III' ... III' ........ ,.III'" _ orIII''' e •••••••••••• 11 •••••••••• 010. comunico aos interessados qlle a

partir ele 10 ele Janei ro próximo�:ao (a) �•••••••••••••••••••••••••••• .-••••••••••••••••••••••••••••
vindouro, lerão início os exame::

�o 00 CUIO ...•••••••••••••

'

,
de habblit açiio d_e COlldULlores de

-

veículos de n-ação amma.
h"fiO do Pai (mie> -_........................................... ••••

-

O candidato a exame de habili-

tação instrun-á o fPqllrnmento res:D�\Wlrv•..•..••..•..••••..••.•••••••••••••• � ••••• - •..• _ ••.> •••••••••••

pectivo, que deverá ser d irig ido ao

................................... _ _ Inspetor Geral de Vr_>íClllos e Tràn-

sito Público, com os ,llgll intes do
�lld�rlamO-lI. também, a pnW... d. notic1u • lIiIII4IIIa4ta_j cumentos ou urovas :

__��ntOl e ontru, de PIlI'eatM ou •• ptaOU aBlisu. a) carteira de identidade;
I b) folha corrida 0\1 ates Lado de

I conduta, passado por uma reparti-

I ção oficial;
c) ser maior de 18 anos;

d) haver pago os amolumentos
relativos ao exame;

e) saber lei' e escrever.

As provas constarão de:

a) regulamentar, na qual o can

didato deverá demonstrar o conhe
cimento dos sinais e normas ge
rais de tr-ânsito e, especialmente as

recomendações referentes ao tipo
de veículo;
b) prática, obrigalória para con

dutores de carros e carroças de

quatro rodas.
, (Ficam dispensados das exigên
cias deste comunicado os conduto
res de ve ículns utilizados nas ati
vidades agrícolas dentro elas pro
pri )elacles.

Nuno da Goma Lobo d.Eçu
Inspetor Geral

CO iVIll NJCADO

CAJJTETRA DE CONDUTORES DE

VEíCULOS DE TRAÇA0 ANIMAL
De ordem do sr. Inspetor Geral,

DR• .&IARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'elip'� Schmidt n, 38

Tel. 812

DR. A. SANTAELU

-

�\'l$_lomado pela Faculdade N.·
� d. Meúlclna da Uil11yenl_
� do BraIU). Médico por eoneue
$3 to lIervlço Nà"cionaI de Doell·
lllb Mentais. Ex Interno dta S&J),1;a
___ ele Ml.erlc6rd!a, 'e Hoçl:t&l
�útl1co do Rio na capital "..

deral
mwuOA .R1lIDlCA - DOJIlNO.u

mlRVbSAJI
_

- Oo:iwltófrio: Edltlcl0 �
NETO

._ fi... reupe Schm1dt. Conaultul
nu lIS is 18 hOl1fl -

Rellideneia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

_- POLYDORO S. THIAGú
......ueo do Hospital de Oar1daCIII

', de P-lortanõpolíS
.w;u ..rente da Maternldact>

. iil<'tIkidlI'IOA IImDICA -- DIS�

iU08 DA GESTAÇAO E DO

'PARTO

�... >1108 orgãos Interno.", flII>

�lalm�nte- do coraçe,o
»Mnoas da tlrolde e dema1.

iIllllndulas Internas

-�.onRAPIA - ELECTKOCAa.

�aDIA - METABOLISMO

BASAL

,"�lW diAriamente da. >(.� a...

18 horas

"'.� Chamados a qualquer
� lJlclUll1v0 lili'ante a nolte_

lIIIOlII'SOLTORIO: Rua Vitor II/[e�

�"'" 18 I"on" '711'"

�OU: ATenlda Trom·

powsll:1, 112. Pone 7fle

H. II. S.· CAVALCANTI
�cs exclusivamente de e:rl.ançu

JtliA Sa'ldanl' • Marlnh.J, 1.
Telefone M. 7�2

i tJBt SAVAS tACERDA
,

I � m6dic0-clr12:r..lca de OlhOlt

1-
C1IY1dOll. Narla - GarIlIUlta.
PI••eriçõo de lentell de

contato. .

Reiniciou Bua clinico

II Conlultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 à. 12 h., e das

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

Dl. ROLDÃO CONSONI
�u G1CRAL - lllil'A t;lI
asullWu - IiIIOId!JSTIM.l DlII _
.... SHORAB -GPART08 •..

� l'4InIw1o pela Facu!da(le (le .k�I __Iro da Universidade de SIlo
I i'II'do, onde foi assistente por Ta,
I llII!lS- do Serviço C1r1li1!'lco 441
; Prof. Àl1pl0 Correia Neto:� do estômago e .,.la. ....

i tUll"N, ínteetlnos delgado II grouo,
• ..t"'OlO.e, rms, próstata, bex1ga,! J.'kao, avAriolS II t.rompaa. \' IliCl<:O

II
"""".. QUlrocele, varJ.;ea II hllrQ

CONSULTAS: O
•

>Iilli8 a b li horas, à Rua r.!_911
1:itlllt.mí<1t, 21 (altos da CIl8Ill n.

I raiso). Tel. LOS!!.

II!i\l!i'IiiI_WJli.fllUlA:
Rua Esteves J"

lUor. 179; Tel. M 7114

! Dl. NE\VTOr� D'AViU
1 ��u - 'Vali Ur1:Mr1alJ __

1 .Doatu doa ""mteatl.noa -'rito iii

1 ..
- Hemorroidas. Tratam..

: to da coUte amebl8llA..
i lJI!Is1oterapla - Izlfra yemne1ho,

I Coniulta: VItor H.frelell, :18.
�hlld.e d1ar1am4Plllte la ll,l!{l b,
'" 1\ tarde, das 16' hs. em <11a.nte

f
1lu14: Vida! Rama., 58.

rono 1067
....�._,'-_.

I DR. LINS NEVES
i )(ol�stias de senhora
�ltór1o - Rua Jolio Pinto a. ,,

- Sobrado -- 'l-elelone 1.461
il\uld&ncia - Rua Sete de Setembro
- (JIl.dHicio r. A. P. da EsUn)

Telefone M:. 834

II. PAULO FONTE!
ClJDJ.oo II operador

�ult6r1o: Rua Vitor Me!rel.., li
Telefone: 1.405

�tas <lu 10 is 12 e du U lt Iii
�<I!.ridf,nc1a: Rua BlumeIlllll. n

Telefone: 1.&2:1

,-------------------------

---FARMACIA ESPERANÇ,A
do Flum&�1ltle-o NILO LAUS

Hoje fi amanhA .erá a ••a ,referillla
Dr�....eloaaill ., éStran,elru - BomeoplÍtiaa - Porfa*

mariu - "rHze. ti. hOll'acha.

Ganate-lIc " u.ta .bMn"aeia ao r.eeltllárlo Iddi.,..

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

t·AVA e TINGE ROUPAS
, Reforma chap-:>o-l

Profissional competente - Ser viço rapido e garantido.

TEUS FILHOS
a.plaudirão te. resto,

quando. souberem que col.
boraste pró Restabelecime."
to da Sande do Lázar••

A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

44

Dr. CLARNO G.
GALLETTi

I

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição de Sociednde•
NATURALIZAÇÕES
Título. Dealaratóriolf

,- Ellcrit.
-- Praça IS d. No... 2�,

l0. andar,
R•• ld. - Rua Tirudente. 47.

FONE -. 1468

FECULARIA
LOCOMOVEL WOLF

,Venda*se, juntos ou sepa·
'rados, uma instalação com.
pleta para féculari.t e um

locomoveI WoLF de 34 H.P._
InformaÇ!õ�a com Procopio'
Lima - -Içara - Mnnicipio
de Cresciuma.
...................................

ARNOLDO SUA,REZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, 00m hora

marcada, a cargÇl de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

Queremos que todos faça�
parte do quadro social 'dos
componentes do "Colégio Bar
gá-Verde". Por isso, o paga
mento da ação é feito em D
prrestações.

-��OMPANmA GillANÇA DA Bill""
'udada � 117' - Wfi: I A."
meBimlOIol E 'i.':B.A.J(�}"oa'filw

Cifra. do Balance de 1944'
I

CAPITAL E RESERVAS
ResponanbilidadelP
Recete
Ativo

c-.
c-s

80.900.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

c

Sinistrai pagoe no .. últitno. I\) ancs

RII'l!lpoT)�abjliderJell
980687 .8'} 6,30

76.736,401.306,20•

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Fr-erre
de Sá, Anisio �al.orra. Dr.
e José Abreu.

SAM .�_.������--�������

de Carvalho, Dr. Francisco

JOéQtlim Barreto de Araujo

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pegue
sómente quando receber.

N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de niquei, fab,.;,cação
Italiana

Altura 9 crn .

N _ 4·A Cr$ 240,00
AI' 16 em

I
O mesmo com repetiçãotura·

. t'f' d1,·
- compêUlhado. dali r05pectlvo. cer 1 lca 011Noal'cs re OglO••ao a

.

de garantla. -1I'tI';="'

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMoS-GR�-d::;
JUCEND & FILHO

CuriHbo. •• Praça Tiradentes, a6e .. - Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

Fabl'icOção italia'\Q

Caixa de niqueI

..._ ............•. , ._._._
- , ...

Compra-se

vel-,L com
de

I

I
\�--------------.-------------

Completo ou sômente a màquina,

1 O a 150 HP.

Ofertas para.
,Caixa Pos!�l 139 ou nesta Redação

D TILOGR FIA
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

METODO:
--Moderno e Eflcient6'

DIREÇAo:
Amélia M Pigazzi

RUA ALVARO DIE CARVALHO. 65

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ .100,000,00 re;zda
certa de 10"/. ao ano com recebimento de luros mensaIS.

InforUlações nesta redação.
,&%&4 AItJ

f
I
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Vidal Ramos Junior, eleito para a Prefeitura de Lajes, assumirá hoje "
alio Dõsto, sob alegrias, . aplausos e confiança de sua gente. ,_ _ ---- -- ,_ .---' -->-------_._--------_._-----_-------------- ----- -----_... _-_.__ .. _----

..

- . --' .�

Escandalosos Carta abef'Ía ao '''Diário da Iarde'�
Não róra a a tencâo. que nos me

rece o publico desta CaJpi,tal pu
blico e,s,;p que respondeu õõm dig
nidade pela voz das ur-nas em 23 de

contra providências pedidas para, novernln-o do coa-rente ano ás art.i-
sem prejuízos dos cofres públicos, manhas p inLJ'i.g'as do jornal "Dui
afim de facilitarem e apressarem

rio da Tarde" assacadas contra os
llfHJel'PS constitucionais, passaria,as obras da nova adutora da Capi- mos. como disse um jornalista ca-

taI. rioca, mil pano nos Lacôr-s ete nos-
.Já de longa data, a bancada do sos sapatos a fim de limpar a nnba

contra vem votando contra o nosso; doentia do escrivinhador 0110sielO ..

F'.' d Ieit E' nísta, quando nos ataca assim tão
povo. 01 assnn 110 caso o er e. de baixo.

dOA" Hti
'

agora, no caso a agua. po 1 tca] Oonoudo em '!'f'.8:peiLo a 'esse dig'-
Feita ontem a distribuição de presentes adquiridos com construtiva" da U. D. N. catarinen-I no publico, vamos responder ao Ul'-

,o produto das barraquinhas Sinos de Natal. Mais de 3 se tem ataques de raiva com a so- Lig'ü sob o titulo - "Ji:X'11011SÃO"

./ b lução dos nossos problemas. Não
-- puhlicado no "Diário da Tarde,"mI pobres rece eram a caricia da generOf'idade do dia HI do correntc :

ri (Java Llo t ié no oo li te oo quer vê-los solucionados e vota sis- Diz o art. 222, -letra li. elo H.eg-n-
Coníoruie fora marcado, foi feita pobresa foram beneficiadas com temáticamente contra os benefícios lamento Geral de Tramito, multa

ontem, na Catedral Metropolitana.I estas boas festas de Natal. à Capital! Procedimento escanda- de C1'$ 25,00, "por abundono do vei
a distribuipão de presente" conse- AléHl disso foram distribuidas loso, para quem, nos cafés, anda aos

culo na 'Via' puõlica, nos lugurcs
não IJ),ermi-lidos pelo Regulamento.'guídas pela iniciativa dJ.:; almas roupas e bombons para mil crian-I suspiros pelo "acôrdo" salvador. H.ecor']"findio��,e ao Cód igo Nactona l

cristãs de nossa terra, durante os ças, Esquecem-se os udenistas de que de Tmn�i,to, art. (ia, temos: "E
alegres dias, festa popular deno-

'

Graças a tão edificante campanha, o "acôrdo". se se estender ao pla- proibido afas'ta-r-:se elo veiculo que
minada "Sinos de' Natal". muitos lares terão um natal mais no estadual, acabará com esses vo- dirige, salvo:

a)
,

-- quando estacionado o mcs-Estensa fila de jiobres, todos

I
alegre este ano, não só pela quota tos, inspirados apenas no rancôr

mo á powl'a de .rcsidencías parl.icu-munidos de seus cartões, rodeava de gcneros 'recebida, mas mais aín- de derrotados. la1"1-"5" exc-to edificios de aparta;

�ela man�ã" � fr!;'ntl: e os lados do, da pela certesa.dada_ao povo humíl- Enquanto isso o sr. Oswaldo Ca- menios ;

Templo Católico, alem de grande' de de que o rico nao o esquece e bral pode continuar com as suas b) _:_ quando em virtude de aci-
d{'nLe nco'rr,er de<tcrrção dü condu-aglomeração de: outros esperan,lo o sabe compreender. asneiradas em matéria financeira Lo!'"

a vez rle entrar na "bicha". i Tamgeram festivos os Sinos de e as suas deshonestidades na citação c') -- se 1'0)' 'para lomal' !'cfl.'if::ôes;
Dezenas de -dam:;s e cavalheiros,' Natal! tr',lcada de mensagens! 'd) -- se hou.ver O'II.!01·l:::.açti.o do

ao longo de estensas mesas locali- uutol'it1ur.ie competente."
Arl. SO - "() estocionomento e

as /)O,I'(1.(/,(/S, nus vias pt,bUcas. �er'ti.o
delel'1IIúl.(ldos, em cnda localidade,
i)/)l,' edital da (/u/O?'irlade de tl'ansi�
lo de ('co/'c/o com Il f.(lr'gnr·O, aos
mesmas .. ,a, inll'1l'sidadc do !'"áJi'gO

Por ocasião do espetáculo rea- pte.

lizado no Teatro Alvaro de Carva- P::n'úgraJ'o 1 ° - K p1'oibir!{) pa
lho no encerramento da Semana do ('a,!' 011 p�[aCiOllal' () \'ei-C,lólo >\ flo1'l.a

dI' casas de di\'f'1'8iies, <hIHlrl.amcll
Los. ['cjlnrfiçõcs, bêmcos, h0léis, por
Im'!l,j1o snpr1'jor ao lIif'ces"ár-i() lj)at'Q
delx:tJ' ou rece'llel' p,ac,i'ugci rO's ou
cal'gas, wll'o se hOU1'P.1' local desig.
'11(1('II1!f'/u. fl'l/,lol'idadf'.

Pal'>ngTal0 20 -- pa"sa'nüo a s,or
consielcl';)do como 0sl:'wionarnr',nto.
nos tcrmü�, elest,' I:ú>cligo (C. N. '1'.):
o tempo Ijue pv:edel' para movi
D1-Plllo {Ie carga e passag'eieos."
A InspeLoria 1e Veiculo::> e Tran

sito Puhlico t'<:rn remetido ans ,jl)l'�
nais, f adas üeHberaçõcs, OnieJ1J8
ediLa,i::, e inst]'u\:ües >f' s,i;o pnbIJea.
dos pelo,<1 "Diário Oficial", "A Ga
ZF!la". "O EsLado" 'p, "HMlio Guaru
já" p, 1'(!j'(/mente pelo "Dirir'io rir!
Tarde" rOl' má vontad,e ele s'ellS c[i
dg,e n-t r.::,.

;"JO,'SOS ins'prtor·cs de LJ'a.llJsifo
11lf'Ji.to lêm dado doe, si, pI"c,;t;ando
'!se,lar-ecimentos e j'iseali""::IIlldo f'
não multam "em que façam uso da
!mzina rI,o car�ro do .int'ralor �)ara
os c:hamar e quando e;;s,o,s -não apa
['e('em, onl'iio �ão' consi.clel'ado-s s{ms
l:al'l'OS como l1lballdo-nados nas via8
ljnrhlica�, como ,efe,Li".a:mente o são

A's,sim eles têm p'rocrrliclo ,1' alÉ'
110j('. qllanrlo se buzina ,pnke,nle Pearoleo noaos ]lo Lp1S, lltllnlCa a1pareceu o por-
teil'O ou ou Ira pcssoa que S,(\ N'\S- U h-PO'IlMlbilize ,pelo ca:rro <'!·eixac!o em l.....aran ao
via p1llbLica. São Luiz, 19 (A. N.) - O "Diá-
AI:(mde'll ailJlda a Ins'pe,Loria essa

" ,

_ , " '
, ,

q1uestão de ,carros wbamlonrados em
no de Sao LUIZ lnforma que umw

hlga,l',es publicas, principa,lm,pnt)e comissão de engenheiros do C. Nr
dr,pois das 24 horas, nno só ao RC-' P. constatou em tôda a zona-do ser�'

gl�lwrD'cnt:n Goral de Transito e. ao tão maranhense possibilidades . dw
ÜOU11g'O fl:rWC-HJna,l d Transito mas .,.

'

dI" t·ainda ás inumeras reclamarões do I
eXJsteUl'la de gran os ençols pc 1'0-'

povo. que ,se julg'a prejll'd,icado c.om 1íferos, particularmente nos muni
o abuso do csta-c,ionament.n dos \ cipios de Balsas e de Carolina.
",ei,clllo;:;, nf).j[.ps e dias a no, em) A referida' comÍssão recrressou, iv.
J:'j'r,nl1e á" I',esid,encias, cOibrindo ap B' hi rlevendo voltar ;0 sertãO'Ja'nel,as e FA1"'vl,ndo a de5p-re,ocllpa-

a a,
,

dos, hem como 11am rL',s,gnarjjal' Of' maranhelse no próximO' ano.

Estão quasi concluidos os ensaios
ela nova peça com que () Teatro do
Estudante se apresentará pela se

gunda vez, á culta e distinta platéa
de Florianópolis.
O programa está sendl)' prepara

do com capricho, afim de corres

ponder ao que se espera de arte da
nossa mocidade estudiosa, depois
do brilhante êxito de sua estréia no

Teatro Alvaro de Car�alho. mente ás belas iniciativas da moci-

A sçgunrla recita do Teatro do dade catarine'nse.

Estudante será em homenagem a
----------------

Exma. Sra. D. Huth Hoepcke da B F tSilva, a quem a yitorios8 entidade Oa�.. es a �
deve um apoio e uma estímulo real-

,

mente digno de aplausos,
Nessa oportunidade será inaugu

rado o novo cenário do Teatro do
Estudante, para cuja confecção a

Primeira Dama do Estado contri
buiu generosamente, pela

'

valiosa
doação da fazenda e outros artigos,
num adm�rável gesto de solidarieda
de -à Ílniciativa cultural de um grupo
de jovens idealistas.

florlanopolb. 20 dle dezernbl'o de 1947

,Tangeram [estívos
Sinos de N'ofal

os

NOVEMBRO

zatlas numa das dependências da
Catedl'al, c sob .'l. orientação do
Hevmo. Padre Frederico, se descIo-
bravam em solicitude para fazer a

distribuição das utilidades já devi
damente empacotadas, a todas aque
las mãos que se estendiam alegres
(' reconhecidas.

O total dos alimentos fornecidos
por esse belo I:povimento de cari-

da�e e solidariedade humana, está
compreendido llas seguintes ci
fras:
600 Kg. de café.
2.000 Kg. de açucar.
1.000 Kg. de pão.

.

2.000 Kg. de farinha.

2.,000 Kg. de feijão.
1.200 Kg. de carne seca.

Mais de 3 mil pessoas da nossa

Teatro· do Estudante

. A folhinha - udenista

DOMINGO

1947 - Nova derrota
udeni�:.ta, em Sa:-:ta
Catarina.

Desta terra' a gen te culta,
De n6s não quer mesmo nada,
Nossa força está oculta,
No tiro e na garrafada! ConSra 'a ma

landragem
São muitos ós malandros que

perambulam peja cidade à noite,
alguns sem profissão definida e ou

tros em atitudes suspeitas.
Diante dos constantes roubos que

uJtimente se tem verificado, foi
dada uma caça em regra a esses Ya

dias.
Ante-ontem à noite, um reforça

do grupo deles foi encaminhado à
repartição policial pela Gllarda No-

próprios COltcJULOl'E'S dus l'Olli!J().S e

c';It.J'a,go:, em seus cam-os.
)iossa Ca,pilaI, alr pouco l empo

parecia ampla garagc l' não se uJl
sr-rvnva se o e�t,::lrioJl;'tmp,Tlto inter.
rump in f) "lransitu OU íncomodava
OS moradores dos pi'1�c1jos em c1.lj:i
fl',enle ficavam dias e dias, os auto-
móveis e caminhões.

'

Quanto á garagc, a céu aber-to,
sita :'1 Praça ela Baudeua, é o LNJi-eq
loca I amplo 'o que .po rrn i 1,1" mano
hras !:rancas pa ra todos os veicu-

1'08, razão por que ela lá 1'0 i insta
lada. Existem gal'a'g:p,s de aíuguet
e nu! ras depcndcnc ias q'lW, �J,em po
dem receber os carros, merliaute
pagamento.
Ninguém será ohrigndo a pagai

estadia na Praça !(Ia Bandcina.
Há, na verdade, dois homens, ajo

fabetizados, reservistas do KXlémi.
lo e de bom 'pr'ocedirnontu que ,BP'

r,psponsa:bi!izam pelos NLl'1.'OS, pe
naute á Inspetor-ia c isso quando
os .pI'oTJ["ie[,áÚo� desejam que 'oIe,.
,f,is:c;).-Jizem ,e montem guarda {lia f'
noite consecutivas .. E' justo 'que OS'
Juvorec idos com essa guarda gra
LlfÍ'CjIUem os l"t,f,eridos homens, cuja"
grat.if'icaçãr, não é maior de três
Cl'llZC,ÍlrOS para cada um.

Nada tem a ve.ra ln�petoria com"
e�se selTiço de. ,guarua e a gl':llifl_
(,ação porque pel'tence aos gluar-
cJi'õe,:; (IUe l'egistam u cano mm12
I i,,,"l'u, p:1l1a qlle possam respon.de:r;
[W los ,l'onbos p ,es Il'ago;: lJ.P'l'ébllle á'
I:fl:':':['l f.'lol' i a, nnie[1 ligação que ,el:éF
possuem conosco,
Se os que não pOSSll'f'Jll g'al'age

não pndin'm a responsul1iJidaüe c!o,S"
b()mr])� que �e a,cIJam 1'<1, fica1'ãer
os cano:; ,sob a guarda ,d-e llO,sSO

j'nfl'danle, in:,petol' de -Lransito, <:rue'
fi�c.a'],iza l)l}!' ,",irias veze;;. á nOIte
l\f',;�,e eaw, lli'í,,) ha\,pr:'t g-l'atid']c'a
çi'ips, nem onus a Ig'll>Ol.

_\.nft'B, quando a 'ci,dadp e1'a uma

illl1pla ga,rag'c e qlle �e j'o-rma.va'lTI'
v<Í,j'ios gr'.pos cJ.e e�Ladoname,ntos
os Twu:prirLários de earro;:: pag'avam
a um individuo qua,jquÜ'I', s,p:m ne
nllll:nl ,coniheciment.o' cum ,1' Ill!s'peto
['ia, a gl'aliJ'icação (111e val'iava (H"
vinte a trinta cl'Llzei,ro,,",

.E.scl.al',('ce:mos ainda (lu/e as ,Ul<to-
1'.idad,es de t ['ansHo fJOdel'ão toma,l
Inrdirlas qu-e juLgai' ne,c,ess�ll'ia�, as:'"
sim CCl1110 também o Cons,elho He-
g'io,nal rI,e Transi,to, para (J bom an
da,menlo do serviço.
}\,üemais, Flol1ia-l1ópolis é uma'

das mai,s dilHceis ,cidades paTa c

s'er\'iço de t.l'ansilo, r,omo I}.,�m fils-_' ,,7'
s,(' um alto fllnc.i.ollário 1'eüeral -

"{i,rpewJ.e cl,e l'pas, hor,as e dias."
li:i,s a saLiS'fação que no,s merece'

I} IJOVO (j,esta Ca,pi'tal, nunca o Diâ'l'ic
!la De1'j'ota.

iV'Uno dn Gama Lobo íl'Eça, 1ns-'
pe-lor Geral ele V,eil(lulos. '

Os deputados udenistas, dando
redeas ao despeito que lhes sobrou
ia última derrota eleitoral, votaram

Cativante gesto do
V Distrito Naval

Gíúlhcnne TáL

Marinheiro; o V Distrito Naval ofe
receu ao Teatro do Estudante uma

finíssima lembrança constante de
uma placa de prata incrustada de
ouro.

Esse gesto sensibilizou profunda
t11ente os sócios do Teatro do Es-
tudante que, desde .o início de suas

atividades artísticas, tiveram do
Exmo. Sr. Contra Almirante Antão

Barata, comandante do V Distrito

Nayal, e da parte da ilustrada ofi
cialidade da mesma repartição mili

tar, as mais cativantes provas de
estímulo e camaradagem, a tradu
zir a alta compreensão do emérito
titular e seus auxiliares relativa-

TINTURARIA�
Só a "CRUZEIRO"

dentes, 44Recebemos telegramas e cartões
de Boas Festas, das seguintes fir
mas: Empresa Sul Brasileira de Ele
tricidade S. A., de Joinvilc; da The
Texas Company (South América)
Lida; e Repre,ior, de S. Paulo.

Amea�a 'de greve
Nova York, 19 (U. P.) - Sete mil

empregados da Western Union Com

p"à-ny, nesta cidade, cujo sindicato
é filiado ao CIO, se prontificaram
a ,aderir à greve dos 50.000 telegra
fistas da AFL, que planejam abarn
donar o trabalho a 23 do corrente,
se 'não obtiverem aumento de 15
centavos do dolar sôbre o salário
hora.

Faça uso. do Braço de Longa distancia para 'felicitar, '

seus Parentes e AIOigos
\

,[
-------,-------,------,�

Condenilcões
�

Atenas, 19 (D. P.) - Mais vi:nte Teletonic� C3afarinenseCompanhia
e um esquerdistas foram executa
dos hoje, sendo que dez em S'alôni-

-----------

oF ECHAN lit".

° sr. Osvalelo Cabral 1'alou 'em empréstimos. Analiz()u di
versos. Scní que êle se esqueceu r1aquel,ej de 20 milhô'cs clt!
crllzeiros, feito quando era Secretário da Fazenrla o pJ'opJ'ie-
táeio do Diário ela Ta1'de? Lembram-sr desse?

Para l',eceber 20 milhôrs o Estado gastou 12 milhôps! '8,
'alguns anos r1E'pois, pelos 20 milhões, já havia pag? mais, clt,,;
40 milhões ,e ainda estava a dever mais de cento e' mnl'e e cOlco

milhões!!!
Se o sr, Cabral quis,er Ü'on-ri,ecer 'essa belíssima of)cr;;u;:oi'i,

bast.a lpf' o refalóri,o do :;:.\errrtário rlf1 F:I;,C'wln (lO �", \";�til;:'
no Ramos. Se quiser ler mn portu.g'uês, pode! E qui8el.' ler f�m'

alemão, lambem pode.
..

"
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